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Roskilde Museums 
nye hovedindgang og 
Sankt Olai Plads blev 
indviet i foråret 2015.
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Forord

Det forgangne år har været både travlt og foranderligt. Museet, der nu hedder mu-
seumskoncernen ROMU, har i 2015 arbejdet intensivt med etableringen af nye 
udstillinger på hhv. Lejre Museum, Frederikssund Museum og Roskilde samt op-
bygningen af RAGNAROCK – museum for pop, rock og ungdomskultur. Desuden 
er en ny strategi for perioden 2016-2018 blevet formuleret og vedtaget i 2015.

Den transformation, som museet har undergået de sidste år, og som stadig er i gang, 
følger en velovervejet vision for museet. Der arbejdes både organisatorisk og strate-
gisk på at skabe en moderne virksomhed og væsentlig aktør i samfundet.  Med afsæt 
i kulturarven engagerer vi os i det omkringliggende samfund, udfordrer, påvirker og 
samarbejder. 

Navneskiftet blev effektueret 1. maj, og har sin begrundelse i en understregning af 
det flerkommunale fællesskabs mange besøgssteder.

For at indfri ambitionerne fordres der stor fleksibilitet og højt fagligt niveau hos 
medarbejderne samt evnerne til at arbejde på tværs og i nye sammenhænge. Eksterne 
samarbejdspartnere som f.eks. bibliotekerne er med til at definere vores udvikling og 
relevans, og vores relation til vores brugere, uanset motivation, vægtes stadig højere.
Transformationen er en naturlig konsekvens af det omgivende samfunds udvikling, 
og en stærk ambition om ikke blot at lade sig styre af omgivelserne, men både på-
virke og være på forkant.

En væsentlig ekstern påvirkning er et øget behov for egenindtjening gennem kom-
mercielle aktiviteter. Dette vil forventeligt få endnu større betydning i årene frem-
over, hvilket uværgeligt vil påvirke prioriteringer og kompetenceportefølje hos 
medarbejderne, og på samme tid åbne for nye muligheder, samarbejdspartnere og 
brugere. Vi forventer at de forandringer, som museet har undergået de seneste år, 
fortsat vil være en integreret del af fremtiden.

En anden del af fremtiden er øget bevågenhed på målbare resultater. Dette vil inde-
bære løbende kvantitative målinger af resultaterne af vores arbejde. Ikke blot be-
søgstal, antal af forskningspublikationer, formaliserede samarbejder og økonomiske 
nøgletal, men også kvalitative udredninger af f.eks. brugernes relationer til museet 
og deres oplevelser, herunder læring, i deres møde med museets formidling.

102940_romu_cc15_.indd   6 18/04/16   11:01 102940_romu_cc15_.indd   7 18/04/16   11:01



8  Årsberetning ROMU 2015

Ledelsesberetning
I årsberetningen kan læses det det fulde billede af museets aktiviteter og priorite-
ringer i 2015, hvilket omfatter alt fra forvaltningsopgaver, samlinger, konservering, 
bygningsdrift til udvikling af nye undervisningsforløb og grafiske produktion. Års-
beretningen giver et fyldigt billede af en museumskoncern med væsentlige aktivite-
ter inden for alle faglige områder, inkl. administrative, økonomiske og forvaltnings-
mæssige opgaver.
Enkelte indsatsområder vil nedenfor kort blive opsummeret for at konkretisere nogle  
af de opmærksomhedspunkter, som har været i 2015.

Det har i de seneste år været museets hensigt at styrke forskningen på museet. Forsk-
ningsproduktionen har været præget af prioriteringerne af formidling, herunder de 
nye udstillinger og opbygningen af RAGNAROCK, og der vil efterfølgende blive 
prioriteret både mere tid og flere ressourcer til forskningen.
Der har dog i 2015 været væsentlige resultater. Den længe ventede monografi Lejre 
bag myten blev udgivet, og der blev formuleret en ny forskningsstrategi omfattende 
både arkæologi, nyere tid, formidling og konservering. Museet vil i 2016 have i 
alt 3 fastansatte medarbejdere med Ph.d.-grad, og vil i samarbejde med Museum 
Sydøstdanmark udgive første nummer af vores eget peer-reviewed tidsskrift Gefjon. 
Det forberedende og redaktionelle arbejde er for mestedelen blevet udført i 2015, 
herunder udarbejdelse af egen peer-reviewed artikel. 

Museet har ud over de store udstillingeopgaver intensiveret arbejdet med digital 
formidling. Dette gælder både den nye hjemmeside www.romu.dk og de sociale me-
dier, særligt Facebook og Instagram. Museet har opnået et betydeligt antal følger på 
disse medier og stor rækkevidde. Tallene vokser løbende, og museet oplever desuden 
en mulighed for at være i direkte dialog med brugerne. Museet administrerer i alt 
ni facebooksider.
Museet har gennem de sidste to år prioriteret arrangementer og aktiviteter, hvil-
ket har betydet en væsentlig øgning af gæster på museet. Familieaktiviteter i skole- 
ferierne samt de nye koncepter, som f.eks. salonen, har vist, at der er en stor interesse 
for at deltage i dialog med både museet og andre brugere. Disse koncepter vil blive 
videreudviklet fremover. Museet havde i 2015 omkring 150 forskellige arrangemen-
ter, hvoraf en del strakte sig over flere dage.
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Besøgstallene har de sidste 3-4 år været støt voksende og nåede i 2015, på trods af 
lukningen af Lejre Museum, op på knapt 105.000 besøgende. 
Derudover indgår museet gennem bl.a. sine Livslang Lærings-aktiviteter, som f.eks. 
samarbejdet med Dansk Røde Kors, i en bred vifte af formidlingsaktiviteter med nye 
brugere. Disse aktiviteter er en del af museets strategiske indsats og vil fremadrettet 
blive prioriteret.

Museet samling er ordnet og registreret i et omfang, som gør at det af Slots- og 
Kulturstyrelsen vurderes som fuldstændigt. Samlingen og ikke mindst magasine-
ringen af den har i 2015 givet anledning til drøftelser om udskillelse og kassation. 
Museet arbejder med at formulere en bevaringsplan på baggrund af det forslag, som 
i 2014 blev formuleret af Bevaringscenter Øst. Nyindretning af magasiner, eller evt. 
etableringen af helt nye magasiner, har affødt drøftelser om større udskillelser fra  
museets samling og den efterfølgende kassation og formen af denne. Museet har 
taget initiativ til nedsættelsen af en arbejdsgruppe med regionale kulturhistoriske 
museer. Arbejdsgruppen skal gennem et pilotprojekt formulere retningslinjer for 
masseudskillelse, herunder fra ROMUs egen samling, og sikre mere dynamiske sam-
linger. Denne proces vil strække sig over en årrække og ske i tæt dialog med styrelsen. 
Det er ambitionen, at der kan udledes retningslinier og arbejdsprocesser, som skal 
blive nationale.
Sideløbende med denne proces skal museets nuværende magasiner optimeres ud fra 
en hensigtsmæssig bevaringsmæssig og økonomisk prioritering.

Frank Birkebæk
 & Iben Bækkelund Jagd
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Kontaktoplysninger
www.romu.dk

Administration
Munkebro 2, 4000 Roskilde, Tlf.: 46 31 65 00
E-mail: roskildemuseum@romu.dk

Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde

RAGNAROCK
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde, Tlf.: 46 31 68 54

Lützhøfts Købmandsgård
Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde, Tlf.: 46 35 00 61

Håndværksmuseet 
Tømmerhandler Børge Dahls Samling
Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde

Slagterbutikken 
O. Lund’s Eftf. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen
Ringstedgade 8, 4000 Roskilde

Domkirkemuseet, Roskilde 
Roskilde Domkirke, 4000 Roskilde

Lejre Museum 
Orehøjvej 4, 4320 Lejre, Tlf.: 46 31 65 30

Gl. Kongsgård
Orehøjvej 12, 4320 Lejre

Tadre Mølle 
Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø, Tlf.: 46 31 65 30

Frederikssund Museum
Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris
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Kontaktoplysninger

Museet deltog i 
restaureringsprojektet 
af gamle milepæle.
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Besøgstal 2014 2015

     ROMU, i alt 91.608 104.866

Besøgende fordelte sig således:

     Roskilde Museum 29.978 47.120

     Lützhøfts Købmandsgård 16.773 15.021

     Håndværksmuseet 9.827 7.460

     Slagterbutikken 2.450 2.450

     Lejre Museum & Gl. Kongsgaard* 4.725 1.654

     Tadre Mølle 6.318 7.251

     Frederikssund Museum, Færgegården 8.914 11.128

     Sankt Laurentius 8.621 6.772

     RAGNAROCK 4.000 6.000

*Lejre Museum har grundet udstillingsopbygning holdt lukket hele 2015.
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Medlemskab af foreninger 
og organisationer

 � Dansk ICOM
 � Dansk Lokalhistorisk Forening
 � Dansk Møllerforening
 � Dansk Numismatisk Forening
 � Det kongelige Nordiske Oldskriftsselskab
 � Dragtpuljen under ODM
 � Egnshistorisk Forening for  

Hvalsø Kommune
 � Egnshistorisk Forening i Gundsø
 � European Network of Rock and  

Pop Museums
 � Foreningen af Historiske Værksteder
 � Foreningen for By og Land
 � Foreningen Museumsfomidlere i Danmark
 � Foreningen Musicon Valley
 � Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring
 � Frederiksborg Amts Historiske Selskab
 � Frederikssund Historiske Forening
 � Gasværksrådet
 � Gustav Wied Selskabet
 � Grønt Råd, Lejre Kommune
 � Historisk Forening for Skibby-egnen
 � Historisk Samfund for Glostrup, Brøndby, 

Albertslund og Vallensbæk
 � Historisk Samfund for Nordvestsjælland
 � Historisk Samfund for Roskilde Amt

 � Historisk Samfund for Midt– og  
Sydvestsjælland

 � Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening
 � IntrFace
 � Internationalt CIMCIM
 � Jysk Arkæologisk Selskab
 � Jægerspris Historiske Forening
 � Landbrugspuljen under ODM
 � Lejre Fredningsforening
 � Lejre Historiske Forening
 � Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen
 � Kredsen af danske og grønlandske  

verdensarvssteder
 � Kultur-Erhverv Forum
 � Museumsformidlere i Danmark
 � Museumstjenesten
 � Musikzonen
 � Møllepuljen under ODM
 � NEMO, Network of European Museum 

Organizations
 � ODM – Organisationen Danske Museer
 � Selskabet til bevaring af industrimiljøer
 � Societas Heraldica Scandinavica
 � Statens & Kommunernes  

Indkøbs Service A/S

102940_romu_cc15_.indd   15 18/04/16   11:01



16  Årsberetning ROMU 2015

Drift og forvaltning

Driften af Roskilde Museum omfatter en 
lang række administrative og regnskabs-
mæssige opgaver, herunder kontraktlige 
forpligtigelser. Derudover varetager mu-
seet en række større og mindre administra-
tive opgaver for eksterne kulturaktører. 
Desuden huser museet en række forvalt-
ningsopgaver, primært for Slots- og Kul-
turstyrelsen. Blandt disse er tilsynet med 
fredede fortidsminder og rekvireret arkæo-
logisk virksomhed i tilknytning til plan og 
anlæg.

Forvaltningen, administration og øko-
nomi er samlet i afdelingen for Drift og 
forvaltning.

Administration og regnskab

Museet er praktiksted for op til otte borgere  
ad gangen gennem aftale med Roskilde 
Jobcenter. I denne forbindelse varetages 
mentoropgaver og indberetning. Virksom-
hedspraktikanterne modtages i de fleste af 
museets afdelinger og besøgssteder, og et 
målrettet praktikophold tilstræbes.

ROMU assisterer bogføring og admini-
stration for Roskilde Museumsforening. Mu-
seet er ligeledes repræsenteret i foreningens 
bestyrelse og varetager kassererfunktionen. 
Arbejdet omfatter desuden medvirken ved 
planlægning af og deltagelse i foredrag og 
udflugter.

ROMU er hjemsted for administration og 
bogføring af Møller-Clausen Fonden. 

Museet har en observatør i Den Selvejende 
Institution Hestebjerggård. DSI Hestebjerg-
gård står alene for driften af bygningerne. 

I 2013 indgik museet aftale med Børne-
museet MUSERUM om at huse og ansæt-
te projektet og dets medarbejdere. MUSE-
RUM indgik fra midten af 2014 i museets 
faste organisation og arbejdsplan.

ROMU varetager regnskabsføringen for 
Anlægsfonden for RAGNAROCK.

Forsikring

Museet har samlet sine afdelingers forsik-
ringer i en fælles forsikring for hele museet.

HR

Roskilde Museum har ca. 50 årsværk  
ansat, fordelt på ca. 80 medarbejdere. 
Personaleadministration, stillingsindhold, 
arbejdsplaner, kurser og efteruddannelse 
m.v. varetages inden for afdelingen.

Museet har en arbejdsmiljøorganisation 
med fire arbejdsmiljøgrupper. Medlem-
merne deltager løbende i de lovpligtige 
kurser samt supplerende efteruddannelse.
Museets øvrige personale tilbydes sikker-
hedskurser efter behov, ligesom første-
hjælpskurser og brandslukningskurser til-
bydes og afvikles løbende.
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Samarbejder

ROMU indgår i en lang række samarbej-
der, hvoraf mange er formaliserede. Der-
udover samarbejder museet med en bred 
vifte af lokale, regionale og nationale ak-
tører, både inden for museumsverdenen, 
kommuner og øvrige institutioner. Sam-
arbejderne relaterer sig til alle museets af-
delinger.

Etablerede samarbejder

Internationale
Museet har etableret et europæisk netværk 
for rock- og popmuseer og arkiver. Udover 
de nordiske museer, norske Rockheim, 
Swedish Music Hall of Fame/ABBA- 
museet og Icelandic Museum of Rock ’n’ 
Roll er blandt andet Cité de la Musique og 
Victoria & Albert Museum medlemmer. 
Som konkret udløber af samarbejdet er en 
EU-støttet udstilling, som ultimo 2016  
vises i Roskilde.

Nationale
Museet og Rytmisk Musikkonservatorium 
har indgået en aftale om samarbejde om 
forskning i og forskningsbaseret formid-
ling af nyere, dansk populærmusik. Som et 
led i samarbejdet er forskningsantologien 
’Perspektiver på dansk populærmusikkul-
tur efter 2000’ under udarbejdelse.

Museet er partner i Lydens Hus, der åb-
nede i København oktober 2014. Lydens 
Hus er en vækstfabrik, der som de første 

i Danmark samler kunstnere, kreative og 
højteknologiske iværksættere inden for 
lydbranchen under ét tag i et professio-
nelt udviklings- og kontormiljø. Museet 
bidrager med testfaciliteter, forskning og 
netværk – mod at få beriget museets ud-
stillinger. 

Museet deltager i Kulturstyrelsens følge-
gruppe i forbindelse med Gudmeprojek-
tet.

Museet deltager i livlinegruppe nedsat af 
Kulturstyrelsen vedr. udvikling af registre-
ringsdatabasen SARA.

Københavns Universitet
Som led i museets samarbejde med Saxo-
instituttet har museet gennem årene haft 
studerende i praktik, ligesom studerende 
kan vælge at bruge museets materiale som 
uddannelsesprojekter. 

Museet har desuden indgået et samar-
bejde med Saxo-instituttet, Københavns 
Universitet, om materialegennemgang og 
publicering af gravpladsen Stålmosegård, 
Vindinge, fra 300-tallet.

Museet samarbejder med Københavns 
Universitet og Kroppedal Museum om 
materialebearbejdning og publicering af 
gravpladsen Stålmosegård, Vindinge. 

Regionale
RUCMUS - Kulturhistorisk Videnscenter 
Museet fortsætter sit engagement i 
RUCMUS – et formelt samarbejde indgå-
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et mellem Roskilde Universitet, Vikinge-
skibsmuseet, Museum Sydøstdanmark og 
ROMU. Der har i årets løb været afholdt 
et åbent seminar om digital formidling 
samt en række møder. Samarbejdet har til 
formål at fremme fælles forskning, kvali-
ficere forskningen på alle institutioner, 
etablere nye samarbejder og vidensdeling.  
Derudover giver samarbejdet mulighed 
for øvrige samarbejder mellem museer og 
universitet, bl.a. praktikophold og studen-
terprojekter. 

Nationalpark Skjoldungernes Land
Museet har gennem en længere årrækket 
siddet i  bestyrelsen for Skjoldungelandet 
samt i styregruppen for Det Kulturhisto-
riske Landskab, som har arbejdet for etab-
leringen af en nationalpark. Museet har 
herigennem deltaget i en lang række mø-
der og drøftelser, fremvist kulturarv i dæk-
ningsområdet for både Naturstyrelsen og 
Kulturstyrelsen samt bidraget med udred-
ning af kulturarvsværdierne i det endelige 
ansøgningsmateriale til Miljøministeriet. 
I foråret 2015 blev Nationalpark Skjold-
ungernes Land udpeget og efterfølgende 
indviet af minister og Kronprins. Museet 
har på mandat fra Slots- og Kulturstyrelsen 
fået plads i den nye bestyrelse og vil i de 
kommende år særligt arbejde med formu-
leringen af Nationalparkplanen.

University College Sjælland – samarbejde 
om praktikanter og udviklingsarbejde
Også i 2015 havde museet praktikanter 
fra læreruddannelsen på University Col-
lege Sjælland. Derudover påbegyndtes en 

afsøgning af mulighederne for et lignende 
samarbejde med de øvrige uddannelser på 
UCSJ indenfor social- og sundhedsområ-
det, offentlig administration og pædagog-
uddannelsen. Et sådant samarbejde vil pas-
se fint med museets vision om, at museet 
skal være et socialt mødested. 

Cph Game Lab
ROMU samarbejder med Cph Game 
Lab om udviklingen af strategispillet Up-
coming, som skal indgå i udstillingerne på 
RAGNAROCK. Spillet sætter fokus på 
musikbranchen og de valg, et håbefuldt 
band må træffe på vejen mod at slå igen-
nem med musikken. Spillet kan spilles af 
alle gæster på museet uden facilitering. 
Men det kan også bestilles som et forløb, 
hvor en gruppe føres igennem af en af mu-
seets omvisere – det henvender sig især til 
private grupper og erhvervspakker. Ende-
lig laves der også en undervisningsversion 
af spillet, som retter sig specifikt efter fag-
lige mål i folkeskolens udskolingstrin samt 
gymnasieskolernes første år.

Integration af flygtninge 
ROMU har påbegyndt et integrations-
program, hvor vi vil benytte museets res-
sourcer til at skabe et frirum og adspredelse 
for flygtninge og asylansøgere. Igennem 
en række formidlingstilbud vil vi bidrage 
til, at disse borgere introduceres til deres 
nye omgivelser med udgangspunkt i kul-
turhistorien og medvirke til at ruste dem 
til et liv i Danmark. Museet har etableret 
et samarbejde med Røde Kors, som dri-
ver Roskilde Asyl og Aunstrup Asylcen-
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ter, samt med Dansk Flygtningehjælp og 
Roskilde Flygtningevenner. Til projektet 
har ROMU fået støtte fra Roskilde Kom-
mune, som støtter aktiviteter til flygtninge 
med boligplacering i Roskilde Kommune.

Da Danmark blev til
Museet indgår i det regionale udviklings-
projekt Danmark bliver til. Museet har i 
2015 bl.a. deltaget i Vintersolhvervsarran-
gement ved Lejre Museum, hvor også Lejre  
Bibliotekerne deltog.  Desuden deltages i 
en række møde med de øvrige aktører. 

Gefjon, Museum Sydøstdanmark 
Museet samarbejder med Museum Sydøst-
danmark om at udgive det peer-reviewed 
videnskabelige tidsskrift Gefjon. Redak-
tionsgruppen består af to nyere tids – og 
to arkæologiske inspektører fra begge insti-
tutioner. Etableringen af tidsskriftet tager 
afsæt i, at der i dag stilles større og større 
krav til, at museerne publicerer artikler af 
forskningshøjde, samtidig med at der ikke 
findes et tilstrækkeligt antal dansksprogede 
peer-reviewed tidsskrifter til at opfylde 
dette behov. Første nummer af Gefjon er 
sat til  medio 2016, og i 2015 har arbej-
det primært været redaktionelle og grafiske 
opgaver.

Lokale
Museet yder generelt arbejde og konsu-
lentbistand for offentlige myndigheder. 
Museumsloven medfører undersøgelser i 
forbindelse med byggesager, lokalplaner, 
kommuneplaner, regionsplaner m.m. Der 
samarbejdes med Plan- og Byggesagsafde-

lingerne for Roskilde, Lejre og Frederiks-
sund Kommuner. Desuden samarbejdes 
med myndigheder om råstofplaner, skov-
rejsning m.m., som også kan afstedkomme 
undersøgelser, primært indenfor det arkæo- 
logiske område. 

Museet samarbejder med menigheds-
rådene i Roskilde, Frederikssund og Lejre 
Kommuner om udpegning af bevarings-
værdige gravminder. 

MUSERUM samarbejder med en lang 
række kulturaktører og børneinstitutioner, 
både lokalt og regionalt.

I Roskilde, Lejre og Frederikssund Kom-
muner samt for RAGNAROCK er ned-
sat museumsråd, som bl.a. har til opgave 
at rådgive museet og udtale sig i relation 
til museets arbejde. Museumsrådene ned-
sættes i fællesskab mellem museets støtte-
foreninger (de til museets bestyrelse valg-
berettigede) og de nævnte besøgssteder. 
Museumsrådet for RAGNAROCK er ud-
ledt af den afgåede bestyrelse.

Roskilde
ROMU samarbejder gennem museumsrå-
det med Egnshistorisk Forening i Gundsø.

ROMU indgår i tætte samarbejder med 
kulturaktører og turistorganisationer i mu-
seets tre dækningskommuner, omhandlen-
de udvikling af både konkrete tiltag såsom 
fælles billetsamarbejde, udvikling af ”pak-
ketilbud” samt tilbud målrettet erhvervs-
livet. I samarbejdet indgår også udvikling 
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En del af museets indsamling 
på årets Copenhell.
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af fælles markedsføringstiltag med det for-
mål at øge kendskabet til både de konkrete 
tiltag såvel som kulturaktørerne generelt.

Museet er med i Museumsnetværket i Ros-
kilde sammen med Museet for Samtids-
kunst, Vikingeskibsmuseet, Domkirke-
museet, Børnebiblioteket og Roskilde 
Kommunes børnekonsulent. 

Skoler og uddannelsesinstitutioner
I 2015 indgik museet et samarbejde med 
Absalon Skole i Roskilde om udvikling  
af nye undervisningsforløb på Roskilde 
Museum og på Håndværksmuseet.

ROMU samarbejder desuden med Ros-
kilde Gymnasium om udvikling af et AT-
forløb om ”Ungdomskultur i 1950’erne”.

Museet har ligeledes indgået et samarbejde 
med Roskilde Gymnasium om udvikling 
og afprøvning af et undervisningsforløb 
under mindbook, som inddrager de sociale 
medier. Projektet har titlen # Mit Roskilde 
– et instagramprojekt.

Roskilde Domkirke
ROMU har en samarbejdsaftale med Ros-
kilde Domsogn vedr. bl.a. varetagelsen af 
antikvariske opgaver.
Samarbejdsaftalen betyder, at museet har 
det antikvariske ansvar for Domkirkemu-
seets samling, men også andre opgaver 
som forespørgsler fra både private, forskere 
og myndigheder. Museet deltager des-
uden, gennem plads i Kulturarvsudvalget, 
i formidlingen af kirken som verdensarv. 

Som en del af arbejdet indgår museet i 
kredsen af Danske og Grønlandske Ver-
densarvssteder.
ROMU indgår desuden i drøftelserne og 
arbejdet om etablering af et underjordisk 
formidlingscenter for Roskilde Domkirke. 
Museets direktør har en plads i bestyrelsen 
i Fonden til formidling af kulturarven Ros-
kilde Domkirke.  

Lejre
Museet har i 2015 samarbejdet med Egns-
historisk Forening for Hvalsø, Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalkomiteéi 
Hvalsø og Tadre Mølles Venner i forbin-
delse med afholdelse af særarrangementer. 

Støtteforeningen Tadre Mølles Venner 
har dog som tidligere, understøttet af en 
samarbejdsaftale med museet, ydet en 
særlig arbejdsindsats med bemanding af 
møllegårdens café og vandmølle på alle 
årets åbningsdage og ved særarrangemen-
ter samt med pasning af gårdens kålhave 
og prydhaven ved stuehuset. Pasningen af 
møllegårdens øvrige, grønne arealer blev 
varetaget af museet i henhold til en indgået 
vedligeholdelsesplan. Samarbejdsaftalen er 
i 2015 blevet drøftet og revideret. 

Museet har en observatørpost i Den Selv-
ejende Institution Hestebjerggård. DSI 
Hestebjerggård står alene for driften af 
bygningerne. Museet har samarbejdet 
med Lejre Museumsforening om Gl. 
Kongsgård. Foreningen deltog i den årlige 
markedsdag, passet haverne og de grønne 
arealer og bemandet Gl. Kongsgård på  
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åbningsdage i juli og august samt ved om-
visningsarrangementer. 

Museet har ligeledes samarbejdet med 
Lejre Historiske Forening og Lejre Muse-
umsforening om  bl.a. gennemførelsen af 
de populære sommervandringer. Desuden 
samarbejdes med Den Selvejende Institu-
tion Hestebjerggård, Lejre Bibliotekerne 
og de lokalhistoriske foreninger i Lejre.

Frederikssund
Museet har et tæt samarbejde med de 
historiske foreninger i Frederikssund, 
Slangerup, Skibby og Jægerspris. Museet 
samarbejder desuden med Færgegårdens 
Venner og foreningens frivillige, herunder 
”havegruppen”. Havegruppen har gennem 
et par år arbejdet med at forskønne og ny-
indrette museets have. 

Museet samarbejder desuden med Færge-
gårdens Venner og foreningens frivillige, 
herunder ”havegruppen”. Havegruppen 
har gennem et par år arbejdet med at for-
skønne og nyindrette museets have. Der er 
desuden et samarbejde med bådelaugene, 
der er knyttet til museets skibe Sommerflid 
samt Arne og Jørgen. 

Der samarbejdes med amatørarkæologerne 
i Frederikssund Kommune, der i vinter-
halvåret arbejder på museet med at vaske 
flint og andre arkæologiske genstande.

Museet er en del af Frederikssund Kom-
munes Kulturpas-ordning, hvorunder børn 

og unge gratis kan besøge en række af 
kommunens kulturinstitutioner.

Museet har siden 2014 samarbejdet med 
Frederikssund Kommune om projektet 
Kulturstier, der er finansieret af Uddan-
nelsesudvalget i Frederikssund Kommune. 
Foruden Frederikssund Museum (inkl. 
Muserum) deltager J. F. Willumsens Muse-
um, Naturværkstedet Fasangården, Frede-
rikssund Bibliotekerne og Frederikssund 
Musikskole. Kulturstier er et særligt tilbud 
til de fireårige i kommunens daginstitu-
tioner. Projektet skal undersøge, hvordan 
kultur- og naturinstitutioner i Frederiks-
sund Kommune kan bidrage med læring 
og inspiration til kommunens børnehuse. 
I tilknytning til projektet har der været af-
holdt flere udviklingsdage og workshops 
med deltagelse af kultur- og naturinstitu-
tionerne samt af fagligt personale fra dag-
institutionerne, således at der har været 
mange fagligheder i spil om udvikling og 
evaluering af forløbene i Kulturstier. 

Frederikssund Museum samarbejder 
løb-ende med kommunens andre kultur-
institutioner igennem netværket af pro-
fessionelle kulturaktører i Frederikssund 
Kommune. Netværket afholder møder fire 
gange om året, hvor kulturaktørerne orien-
terer hinanden og diskuterer fælles tiltag. 
I 2015 har museet blandt andet igennem 
dette netværk arbejdet med planer for en 
fællesbillet for Frederikssund Museum,  
J. F. Willumsens Museum, Jægerspris Slot 
og Selsø Slot. 
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I 2015 igangsatte Frederikssund Museum 
sammen med J. F. Willumsens Museum, 
Frederikssund Kommunes Udviklings-
center for Børn og Børnekultur (UBK), 
Kultur- og Fritidssekretariatet samt dag-
institutioner og skoler i Frederikssund 
Kommune projektet Sanselig Sprogstimu-
lering. Projektet løber over to år, er støttet 
med midler fra Kulturstyrelsen, og har til 
formål at arbejde med udvikling af nye un-
dervisningsmetoder, samarbejdsformer og 
undervisningsmaterialer målrettet under-
visningen af børn med sprogvanskelig-
heder i alderen 5 – 8 år. 

ROMU samarbejder løbende med Frede-
rikssund Bibliotekerne og Frederikssund 
Lokalhistoriske Arkiver om fælles, faglige 
initiativer. I 2015 afholdt museet og ar-
kiverne således en fælles indsamlingsdag, 
Parcelhusdrømme, om nybyggere og par-
celhusliv fra 1960 – 1980. 

ROMU samarbejder desuden med Visit-
Frederikssund, områdets kulturaktører 
samt lokale erhvervsdrivende om at ud-
vikle Frederikssund Kommunes potentiale 
i forhold til turister og andre besøgende. 
Samarbejdet har i 2015 bl.a. resulteret i 
Facebooksiden Fjordlandet, der præsente-
rer de gode historier fra området. 
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Udviklingssamarbejder

BIMUS
Siden 2013 har ROMU haft et tæt sam-
arbejde med Roskilde Bibliotekerne under 
betegnelsen BIMUS. Samarbejdet indgår 
nu som et primært samarbejde og en inte-
greret del af begge virksomheders organi-
sation og har meget høj prioritet. I 2015 
har der været fokus på mellemledernes re-
lationer og kompetenceudvikling, hvilket 
har betydet afvikling af fælles seminarer og 
drøftelser om samarbejdsflader.
Konkret holdes fælles personalemøder, 
sociale arrangementer og kommunikatio-
nen internt og eksternt om samarbejdet og 
konkrete projekter sker i fællesskab. Om-
råder, som der er blevet arbejdet særligt 
med i ,ar været læring, herunder projekter 
til folkeskolen, integration, børnekultur, 
ROCK-Bib samt bibliotekernes og muse-
ernes rolle i lokalsamfundet. Sidstnævnte 
har i afledt regi også omfattet Bibliote-
kerne i Lejre, som i særlig grad inddrages 
i de nye udstillinger på Lejre Museum, og 
Frederikssund bibliotek, som der har været 
afviklet flere arrangementer sammen med.

BIMUS fungerer desuden som sekretariat 
for Kulturstrøget i Roskilde og er dermed 
også sekretariat for flere af aktiviteterne i 
dette regi, herunder Lysfesten og Reforma-
tionsåret 2017. 
BIMUS deler en medarbejder, som dels 
fungerer som sekretær for BIMUS-styre-
gruppen, dels som koordinator for Kultur-
strøget og dermed sørger for den nødven-
dige opsamling og koordinering.

Kulturstrøget
BIMUS er sekretariat for styregruppen 
for Kulturstrøget. Styregruppen udgøres 
desuden af Roskilde Domkirke, Roskilde 
Kloster, Museet for Samtidskunst, Ros-
kilde Kunstforening samt Roskilde Kom-
mune via Byens Hus. Styregruppen mødes 
4-6 gange årligt. I 2015 har fokus været på 
den årlige lysfest, samarbejdet med pro-
jektgrupper af studerende fra RUC samt 
opstart af en arbejdsgruppe for Reforma-
tionsåret 2017, som skal byde på en bred 
vifte af aktivitet i tæt samarbejde med bl.a. 
Stiftet.
Der har i løbet af året forsat været drøf-
telser med Roskilde Kommune om den 
fysiske udformning af Kulturstrøget, der 
med indvielsen af Sankt Olai Plads foran 
Roskilde Museums hovedindgang har fået 
sin første plads.
Ultimo 2015 har BIMUS igangsat udar-
bejdelse af en fælles grafisk identitet for 
Kulturstrøget.

KULTUREN i Lund
Gennem BIMUS samarbejdes med Kul-
turen i Lund. Samarbejdet tager ikke på 
nuværende tidspunkt afsæt i konkrete 
projekter, men i højere grad med henblik 
på at afklare interessefelter og intentioner 
om at indgå i et udvidet samarbejde både 
inden for videnskabelige opgaver samt 
formidling. I forbindelse med et BIMUS-
styregruppeseminar mødtes BIMUS med 
ledelsen på Kulturen og drøftede aktivite-
ter og samarbejdsflader.
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Kulturnatten, som arrangeres 
af Kulturstrøget, trak igen 

i 2015 tusindvis af borgere.
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Forvaltningsopgaver i tal

Frederikssund Lejre Roskilde I alt
Gennemgåede byggesager, lokalplaner m.m. 1163 676 873 2712

Afledte museumssager*

- lokal- og kommuneplaner   4   4 10 19

- dispensationer fra naturfredningsloven og landzone 41 15 36 92

- råstofindvindingstilladelser   1   -   2   3

- rejsning af skov og læhegn   1   3   5

- § 25 udtalelser   1   1 10 12

- henvendelser fra museet til en bygherre   -   -   6   6

Arkæologiske forundersøgelser, overvågninger og tilsyn   5   5 18 28

- heraf betalt af privat bygherre  -   2   5   7

- heraf betalt af offentlig bygherre   2   - 11 13

- heraf betalt af museet i medfør af museumsloven   3   3   1   7

Arkæologiske udgravninger og undersøgelser   8   2   3 13

- heraf betalt af privat bygherre   1   1   1   3

- heraf betalt af offentlig bygherre   6   -   2   8

- heraf forskningsundersøgelser betalt af museet   1   1   -   2

Forvaltningsopgaver

Museumslovens kapitel 8
Museumslovens kapitel 8, § 23-24, be-
tyder, at tilladelser til nedrivninger og 
væsentlige ombygninger skal meddeles 
til museet. Desuden modtager museet til 
udtalelse alle lokalplaner og kommunale 
planer samt planer om råstofudvinding, 
meddelelser om dispensationer fra na-
turbeskyttelsesloven, anlægsarbejder som 
vindmøller, jordvarme, skovrejsnings-
planer m.m. I den forbindelse har museet  
gennemført undersøgelser, når det var  
relevant, og i nogle tilfælde foretaget foto-
dokumentation.

Opgaverne vedrører både arkæologi og ny-
ere tid. Museet indgår i denne forbindelse 
både i generelt arbejde og konsulentbi-
stand vedr. den fysiske planlægning.

I tilknytning til museets arkæologiske an-
svar, hvor museet rådgiver offentlige og 
private bygherrer m.v. i forbindelse med 
museumslovens §§ 25-27, foretages en 
lang række prøvegravninger og større ud-
gravninger i forbindelse med anlægsarbej-
der, offentlige og private. Opgaverne med-
fører projektansættelser, sagsbehandling, 
beretningsskrivning, fundbearbejdning 
m.v. Ligeledes udarbejdes budgetter og 
regnskab (godkendes af Kulturstyrelsen).

*omfatter sager vedr. både nyere tid og arkæologi
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Gennem hele 2015 udførte museet væ-
sentlige, administrative opgaver i relation 
til de kommende arkæologiske undersø-
gelser i Frederikssund i forbindelse med 
etableringen af en ny broforbindelse over 
Roskilde Fjord. Arbejdet udføres for Vej-
direktoratet.

Indleverede jordfund og danefæ
Museet har en årelang tradition for frugt-
bare samarbejder med de detektorfolk, 
som søger i ansvarsområdet. Denne tradi-
tion, sammenholdt med den voldsomme 
stigning i antallet af detektorfolk, som 
Danmark oplever i disse år, afføder en sta-
dig voksende arbejdsopgave med indleve-
rede metalfund, som skal vurderes for deres 

museale værdi og eventuelt videresendes til 
Nationalmuseet for danefæbedømmelse. 
Museet deltager i Nationalmuseets dialog-
gruppe vedr. danefæ. Museet har i 2015 
arbejdet med en systematisering af områ-
det for bedre at kunne håndtere de mange 
fund og deres interessenter.

En særlig højdespringer blandt de fund, 
som museet i 2015 har indberettet til 
danefævurdering på Nationalmuseet, er 
Mannerupskatten med mere end 1000 in-
ventarnumre. Skatten blev fundet i 2012. 
Også blandt de indkomne jordfund i 2015 
skiller et enkeltfund sig ud. Det drejer sig 
om Ll. Karlebyskatten, som omfatter næ-
sten 400 genstande.

Indleverede jordfund i 2015 1315

(undtaget er div. oldsagssamlinger, som er overdraget til museet)

Indberettet til Nationalmuseet for danefævurdering i 2015 1172

(indeholder også fund indleveret før 2015)
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Tilsynet med de fredede fortidsminder
Museet har på vegne af Kulturstyrelsen 
siden 2008 foretaget tilsyn med ca. 2.400 
fredede fortidsminder på Midt- og Vest-
sjælland.  Tilsynets primære mål er at sikre, 
at lovgivningen vedrørende fortidsmin-
derne er overholdt således, at bl.a. gravhøje 
og stendysser fra oldtiden, middelalderens 
voldsteder og skanseanlæg fra ”englænder-
krigene” i begyndelsen af 1800-tallet fort-
sat ligger i landskabet i den tilstand, som 
fredningsteksten foreskriver.
Museet indgik i 2013 en ny femårig kon-
trakt med Kulturstyrelsen om tilsyn af de 
fredede fortidsminder på Midt- og Vest-
sjælland. I den forbindelse har museet 
i 2015 tilset 178 fortidsminder ved det 
ordinære tilsyn, hvortil kommer 49 ad 
hoc-tilsyn, der er forårsaget af den løbende 
sagsbehandling i styrelsen. I den kommen-
de kontraktperiode skal der føres et diffe-
rentieret tilsyn med et antal fortidsminder 
udvalgt efter særlige kriterier. Udvælgelsen 
og prioriteringen af tilsynet foretages af 
Kulturstyrelsen.

Særopgaver for Slots- og Kulturstyrelsen
I 2015 har vi udført særopgaver for Slots- 
og Kulturstyrelsen. Den største opgave 
drejede sig om registrering af data fra Mile- 
stensregisteret til Fund og Fortidsminder. 
Opgaven har bestået i at opdatere og kva-
litetssikre data til Fund og Fortidsminder  
samt at konvertere gps-opmålingerne fra 
længde/breddegrader til UTM zone32 
Euref89.

En anden særopgave har været at lave 
fredningsbeskrivelser til 23 lokaliteter be-
liggende i ROMUs tilsynsområde. Bag-
grunden for registreringen er, at Kultur-
styrelsen har en række fortidsminder, hvor 
der mangler oplysninger for at færdiggøre 
fredning og tinglysning af det enkelte for-
tidsminde.  Arbejdet bestod i en besig- 
tigelse af fortidsmindet med tilhørende  
dokumentation, afsætning af fortidsmindet  
i Fund & Fortidsminder med tilhørende 
data samt indberetning af eventuelle over-
trædelser.

Samlet oversigt med arkæologiske under-
søgelser, som er gennemført i 2015:

Forundersøgelser og tilsyn
 � Allehelgensgade, tilsyn med renovering af 

cykelsti, Roskilde.
 � Allehelgensgade-Læderstræde-Lammegade, 

tilsyn med ledningsarbejde, Roskilde.
 � Bjørnshøj Nord, prøvegravning,  

Frederikssund.
 � Bønnelyckes Plads, tilsyn med jordarbejde, 

Roskilde.
 � Damgård Øst, prøvegravning,  

Frederikssund.
 � Elmegård, prøvegravning, Roskilde.
 � Fondens Bro/Stændertorvet, tilsyn med 

jordarbejde, Roskilde.
 � Hyrdehøj etape 4, prøvegravning, Roskilde.
 � Kristians Høj, prøvegravning,  

Frederikssund.
 � Kærvej etape 1, prøvegravning, Lejre.
 � Kærvej etape 2, prøvegravning, Lejre.
 � Langebjerg etape 2, prøvegravning,  

Roskilde.
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 � Lavringe Mose, tilsyn med ledningsarbejde, 
Lejre.

 � Lejre Rådhus, tilsyn med jordarbejde, Lejre.
 � Ll. Gråbrødre Stræde/Skt. Mikkels Kirke, 

tilsyn med jordarbejde, Roskilde.
 � Læderstræde VUC, prøvegravning,  

Roskilde.
 � Marbjerg Kildeplads, tilsyn med lednings-

arbejde, Roskilde.
 � Nordre Ryevej, tilsyn med nedbrydning af 

bro, Lejre.
 � Ny bro over Roskilde Fjord,  

prøvegravninger, Frederikssund.
 � Risø, prøvegravning, Roskilde.
 � Sankt Hans Hospital, udvidet  

prøvegravning, Roskilde.
 � Selsø Slot, tilsyn med jordarbejde,  

Frederikssund.
 � Slæggerupvej 101, tilsyn med jordarbejde, 

Roskilde.
 � Stålmosen etape 3:2, prøvegravning, 

Roskilde.
 � Tingvej, prøvegravning, Roskilde.
 � Tjæreby Grusgrav, prøvegravning, Roskilde.
 � Trekroner Øst etape 8, prøvegravning, 

Roskilde.
 � Vindinge Østergård Syd etape 1,  

prøvegravning, Roskilde.

Undersøgelser
 � Fondens Bro/Stændertorvet, vejforløb fra 

middelalder, Roskilde.
 � Færgedal, maritim lokalitet fra historisk tid, 

Frederikssund.
 � Hanghøj, flytning af helleristningssten, 

Frederikssund.
 � Holmestykkerne, jernaldergårde,  

Frederikssund.
 � Hyllegård, jernalderbebyggelse, Lejre.
 � Lindebjerg Grusgrav, bebyggelse fra bronze-

alder, Frederikssund.
 � Ll. Karleby, skattefund fra vikingetid, Lejre.
 � Læderstræde VUC, bebyggelse fra middel-

alder, Roskilde.
 � Sanddal, gravplads fra romersk jernalder, 

Frederikssund.
 � Sanddal II, mulige jernaldergrave,  

Frederikssund.
 � Stålmosen etape 3:2, bebyggelse fra romersk 

jernalder, Roskilde.
 � Sæby Bavnehøj, gravfund fra vikingetid, 

Lejre.
 � Torøgelgårdsvej, palisadeanlæg fra bonde-

stenalder, Frederikssund.
 � Vinge Station, bebyggelse fra bondesten-

alder, Frederikssund.
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Kommunikation

Kommunikation med museets brugere og 
øvrige interessenter har haft en øget prio-
ritering de seneste år. Dette medførte, at 
museet i 2015 etablerede en egentlig kom-
munikationsafdeling.
Afdelingen varetager hele processen om-
kring kommunikation og markedsføring 
for den samlede museumskoncern.
Kommunikationsafdelingens formål er, 
med udgangspunkt i virksomhedens stra-
tegiplan, formålsparagraf og brand, at 
kommunikere og markedsføre museets 
virke. Afdelingen udarbejder museets stra-
tegier og manualer for kommunikation 
og markedsføring samt forestår praktisk 
arbejde i forbindelse hermed, herunder til-
rettelæggelse af kampagner af arrangemen-
ter og aktiviteter, produktion og udsen-
delse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, 
opdatering af kalenderdatabaser, layout og 
produktion af aktivitetsfoldere, annoncer 
og løbende pressekontakt samt drift og 
udvikling af museets digitale medier. 

Afdelingen varetager ligeledes grafisk ar-
bejde for museet, herunder opsætning af 
årsskrifter og årbøger, annoncer, plakater, 
flyers, udstillingsarbejder m.m. 

Kommunikationsafdelingen repræsente-
rer ROMU i kommunikations- og mar-
kedsføringssamarbejder med eksterne 
partnere, f.eks. mediepartnere og andre 
kulturaktører. 

Afdelingen samarbejder desuden med Visit- 
Frederikssund om udvikling af fælles  
billetsamarbejde mellem Frederikssund 
Museum, J. F. Willumsens Museum, Selsø 
Slot og Jægerspris Slot. Herudover samar-
bejdes med Visitfrederikssund om udvik-
ling af markedsføring overfor turister og 
museet er bl.a. administrator på facebook-
siden Fjordlandet.

I Roskilde Kommune samarbejdes med 
VisitRoskilde om udvikling af markedsfø-
ring målrettet turister. Her sidder museet 
med i Strategigruppen under VisitRoskil-
de. Som en del af samarbejdet afholdes ca. 
hver anden måned møde i Dialogforum 
- et mødeforum for kulturaktører, handel-
sliv og overnatningssteder.

I Lejre samarbejder museet med VisitLejre 
om markedsføringstiltag overfor turister 
samt indgår i samarbejde med Sagnlandet 
Lejre m.fl. om fælles billetsamarbejde, som 
tænkes iværksat forår 2016.

ROMU – et nyt brand. 
En af de væsentligste opgaver i 2015 var 
implementeringen af det nye koncernnavn 
ROMU, som afløste det tidligere Roskilde 
Museum. Implementering omfattede udar-
bejdelsen af en grafisk identitet og et tilhø-
rende ”blueprint”, hvor museets ”DNA” 
på baggrund af workshop med bl.a. med-
arbejdere og direktion var blevet formule-
ret og præciseret.

Det nye koncernnavn tjener flere funktio-
ner, dels giver det klarhed over organisa-
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tionsstrukturen, hvor en bagvedliggende 
koncern forbinder en række besøgssteder, 
dels får de enkelte besøgssteder mulighed 
for at kommunikere klarere til deres de-
finerede målgruppe, og endelig er det en 
platform til at definere og udtrykke kon-
cernens aktuelle og grundlæggende vær-
dier og visioner.

Den grafiske identitet er blevet udviklet 
i samarbejde med firmaet Dear Brand og 
omfatter også en ny hjemmeside. Desuden 
er der sket en løbende udskiftning af visit-
kort, brevpapir, skilte og profiltøj.

BIMUS
I samarbejde med Roskilde Bibliotekerne 
varetager kommunikationsafdelingen in-
terne og eksterne kommunikations- og 
markedsføringsopgaver for samarbejdspro-
jektet BIMUS. I 2015 udvikledes, i sam-
arbejde med designbureauet Double, nyt 
logo for BIMUSsamarbejdet. 
Desuden udsendes løbende fælles nyheds-
breve, som sikrer, at medarbejdere på begge  
institutioner er orienteret om stort og småt 
på institutionerne.

Digitale og sociale medier
I 2015 påbegyndes arbejdet med at skabe 
en ny hjemmeside for museumskoncer-
nen ROMU, som forventes endelig klar 
i februar 2016. Den nye hjemmeside vil 
afspejle organisationsopbygningen, hvor 
brugerne kan søge direkte mod de enkelte 

besøgssteder eller gå et niveau op til den 
bagvedliggende koncern ROMU.

ROMU har til koncernen og sine besøgs-
steder tilknyttet sociale medier. Med ud-
gangen af 2015 administrerede kommuni-
kationsafdelingen følgende: 
 
 � Facebook 
 � Instagram
 � Google+

Særligt Facebook har vist sig meget nyttigt 
både indenfor kommunikation og markeds- 
føring. Herigennem opnås også en løbende  
dialog med brugerne indenfor de rammer  
og betingelser, som mediet nu engang 
giver. Efterårets lancering af Ll. Karleby-
skatten beviste mediets udbredelse, idet 
opslaget i løbet af 48 timer nåede en række- 
vidde på ca. 125.000 brugere.

Samlinger

Samlingernes ordning

Registrering
Gennem de sidste godt 10 år er museets 
registrering blevet foretaget i Regin, der er 
en fællesmuseal database stillet til rådighed 
af Kulturstyrelsen for de statslige og stats-
anerkendte museer. De nye arkæologiske 
sager registreres i systemet MUD, Muse-
ernes Udgravningsdata, udarbejdet af de 
arkæologisk gravende museer. Herfra kan 
data overføres til Regin. Den lovpligtige 
indberetning til de to nationale registre, 

 � Linkedin
 � Youtube
 � Flickr. 
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Museernes Samlinger (www.kulturarv.dk/
mussam) for kulturhistoriske genstande 
og Kunstindex Danmark (www.kulturarv.
dk/kid) for skilderier, foretages gennem 
Regin.

ROMUs samlinger består af ca. 180.000 
musesmsnumre/genstande og har for nær-
værende indberettet ca. 90% til Museernes 
Samlinger. Museet har ad flere omgange 
modtaget støtte til at få overført de ana-
loge registreringer til Regin/Museernes 
Samlinger. 

I 2013 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen 
at udvikle et registreringssystem, SARA, til 
brug for registrering på landets kunstmu-
seer og kulturhistoriske museer – en op-
gave, ROMU har deltaget i som medlem 
af en af styrelsen nedsat livlinegruppe, der 
følger arbejdet som rådgivende reference-
gruppe. Det nye registreringssystem var 
planlagt færdigt i efteråret 2015. Denne 
tidsplan har måttet justeres, og SARA for-
ventes nu klar i efteråret 2016. 

Den godt syv kg tunge sølvskatdepot fra 
500-tallet e.Kr., Mannerupskatten, fundet 
i 2011, er af Nationalmuseet blevet ud-
deponeret på ROMU. Konservering og 
registrering af de ca. 3.000 enkeltstykker 
blev foretaget i 2014. I 2015 er de mange 
enkeltstykker blevet nummereret.
Afdelingen har registreret, nedpakket 
og magasineret fund fra flere af de store,  
arkæologiske udgravninger, der i disse år 
pågår i Frederikssund Kommune.

Den 21. december foretog museets øko-
nomiske revisorer den årlige lovpligtige  
samlingsrevision på ROMU, hvor der stik-
prøvevis blev udvalgt 25 genstande, der 
skulle fremfindes, og registreringen fore-
vises. Revisionen gav ikke anledning til 
bemærkninger. 

Museets samlinger – også den del, der be-
finder sig på magasin – er tilgængelige for 
offentligheden efter aftale og besøges jævn-
ligt af forskere, studerende og andre inte-
resserede. Museets arkæologiske materiale, 
udgravningsberetninger og genstandssam-
ling, bliver flittigt anvendt af såvel bache-
lor-, kandidat- samt Ph.d-studerende fra 
især Københavns Universitet. 

Inddeponeringer
ROMU har i årenes løb fået mange af de 
i området fundne danefæstykker uddpo-
neret fra Nationalmuseet. I 2015 foretog 
Nationalmuseet revision af det danefæ, der 
var uddeponeret til det tidligere Museum 
Færgegården. Der blev ikke fundet anled-
ning til bemærkninger fra udlåners side.

Fugleskydning
I 2003 indgik museet en aftale med Ros-
kilde og Omegns Fugleskydningsselskab 
om deponering af selskabets fugleskyd-
ningsskiver på museet. 89 skiver vises i 
udstillingen på Roskilde Museum og de 
resterende har været magasineret. Samtidig 
med, at mange af skiverne i de forløbne år 
er blevet restaureret ved selskabets ihærdige 
indsats med at skaffe økonomiske midler, 
kan hovedparten af de resterende skiver 
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fra magasinet sammen med nyere skiver, 
der har hængt på Håndværkeren, nu ses 
på Roskilde Rådhus, hvor de er ophængt 
på en af de meterhøje vægflader. Forelø-
bigt gælder udlånsaftalen med kommunen 
frem til år 2023. 

Udskillelse
Museet gennemgår løbende sine samlinger 
med henblik på en opkvalificering, hvor 
genstandenes kulturhistoriske- og for-
midlingsværdi sammenholdes med deres 
bevaringsstand. Med de sammenlægnin-
ger, museet har været igennem, sker der 
ligeledes en sammenlægning af samlinger, 
hvilket ofte betyder, at genstande findes i 
flere eksemplarer. Et ønske om udskillelse/
evt. kassation af genstande skal godkendes 
af Slots- og Kulturstyrelsen efter nedskrev-
ne retningslinjer. ROMU udskilte i 2015 
270 genstande, hvoraf en del er overgået til 
museets pædagogiske samling, der bruges  
i formidlingsøjemed. Museet har ikke 
samme bevaringsforpligtelser over for 
denne samling som over for de egentlige 
museumssamlinger.

Udlån
Ligesom museet også i år har haft glæde af 
indlån fra andre museer og privatpersoner 
til museets særudstillinger bidrager museet 
gerne med genstande til andre museers og 
institutioners udstillinger.
I januar sluttede den store, internationale 
særudstilling Viking i Martin Gropius Bau 
i Berlin, og de fra ROMU udlånte, arkæo-
logiske genstande, bl.a. Odin-figuren fra 
Lejre, et hjelmbeslag og guldring fra Gev-

ninge, kunne efter udstilling i såvel Køben-
havn og London vende tilbage til Roskilde. 
I 2015 afholdtes et stort, nordisk folke-
danserstævne i Viborg, og i den anledning 
viste Viborg Museum særudstillingen: 
”Hvergarnsstoffer i danske folkedragter – 
fra slutningen af 1700-tallet til midten af 
1800-tallet”. ROMU bidrog med udlån af 
dragtdele fra Hedeboegnen.
Til den årlige danefæudstilling på Na-
tionalmuseet har ROMU bidraget med et 
udvalg af genstande fra Mannerupskatten, 
som fra 2016 vil blive udstillet på Lejre 
Museum.
Udlånet af ornamenterede benplader fra et 
skrin, fundet ved udgravninger i Margret-
hehåb, Roskilde, er blevet forlænget, indtil 
de formodentlig skal vises igen i de kom-
mende, permanente udstillinger på Ros-
kilde Museum. Benpladerne indgår i den 
nyåbnede udstilling i Vordingborg.
I maj måned åbnede udstillingen ”Brandes 
og Bindesbøll – fællesskab og forskydning” på 
keramikmuseet Clay i Middelfart. Museets 
to keramiske fade, som Brandes lavede til 
museets udstillinger i 1997, vises på udstil-
lingen.
Da Bramsnæs Museum i 2007 blev ned-
lagt, og samlingen blev flyttet til ROMU, 
blev adskillige genstande, hovedsagelig 
skilderier, deponeret på Bramsnæs Arkiv/
Lejre Arkiverne. I 2015 valgte Lejre Kom-
mune at samle de tre eksisterende arkiver 
i kommunen i Hvalsø. Ved den lejlighed 
blev det deponerede materiale returneret 
til ROMU.
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Indsamling 
Ifølge museets indsamlingsstrategi vil den 
fremtidige indsamling af genstande pri-
mært være knyttet til den forskning, der 
udøves på museet. 
For arkæologien betyder det, at tilvæksten, 
som hidtil, først og fremmest stammer fra 
de mange udgravninger, der foretages i 
disse år. Desuden ses en stadig større til-
vækst af detektorfund gjort af privatper-
soner. Nogle erklæres af Nationalmuseet 
for danefæ og er dermed Nationalmuse-
ets ejendom, men størstedelen deponeres 
på ROMU. Fælles for disse fund er, at 
fundstederne indmåles, så de vigtige op-
lysninger om præcist findested bevares, og 
– skønt ikke fundet ved udgravning – kan 
give fingerpeg om f.eks. bebyggelse. Arbej-
det med administration af danefæ, både 
indsendelsen til Nationalmuseet og den 
efterfølgende returnering, har i de senere 
år udgjort en stadig større arbejdsmængde.
Nyere tid er langt mere afhængig end ar-
kæologien af, at privatpersoner og institu-
tioner ønsker at donere genstande til mu-
seet, så de kan indgå i museets samlinger. 
Denne positive holdning er museet meget 
afhængig af og glad for, men de stadig 
voksende samlinger og anderledes krav 
til de kulturhistoriske oplysninger om de 
indkomne genstande betyder, at museet er 
langt mere restriktiv i sine beslutninger om 
at lade nye genstande indgå i museums-
samlingerne. 

Ayasofya Moskéen
Også for nyere tids vedkommende vil 
de indsamlede genstande primært skulle 

knyttets til museets forskning og forsk-
ningsstrategi. I 2011 påbegyndte museet 
en undersøgelse af Ayasofya Moskéen og 
den første tyrkiske indvandring til Roskil-
de i 1960-70’erne. Moskeen, der har lig-
get i Allehelgensgade, lukkede i november 
2015, da en ny moské er planlagt opført 
samme sted. Museet mødte stor forståelse 
og interesse fra Roskilde Kulturforening og 
Dansk Tyrkisk Stiftelse og kunne som det 
første museum i Danmark hjemtage cen-
trale dele af inventaret i moskéen, hvorved 
en vigtig del af Roskildes samtidshistorie 
bliver repræsenteret i samlingerne. Det 
drejer sig om en bedeniche opbygget af 
kakler, prædikestol og talerstol samt flere 
mindre genstande. 

Til nedtagningen af det nagelfaste inven-
tar modtog museet økonomisk støtte fra 
Slots- og Kulturstyrelsen, og arbejdet blev 
udført af Abildgård konservering & Sned-
keri samt Hamilton Konservering. 

Genplacering af fysisk kulturarv
De tre, store 1700-tals milepæle, der siden 
begyndelsen af 1900-tallet har været op-
stillet Ringstedgade 66-68, Roskilde, blev i 
slutningen af 2013 nedtaget og affredet, da 
de stod udsatte med fare for påkørsel. De 
blev midlertidigt placeret på museets ma-
gasin. Siden har ROMU i samarbejde med 
Vejhistorisk Selskab og Roskilde, Høje- 
Tåstrup og Lejre Kommuner udarbejdet 
et projekt til restaurering og genopstilling 
af milepælene på deres oprindelige steder 
på hhv. Holbækvej, ved Hedehusene og 
Lindenborg. I 2015 donerede A.P. Møl-
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ler Fonden midler til en restaurering og 
hugning af nye sokler. Dette arbejde blev 
dygtigt udført af Raadvad Stenhuggeri 
Aps. Den 1. september kunne borgmestre/
viceborgmester i de tre kommuner afsløre 
de flotte milesten. Ved stenene er samtidig 
blevet opsat informationstavler.

Bibliotek
Museet modtager hvert år mange publi-
kationer især ved bytteforbindelser med 
andre museer i Danmark og i udlandet. 
Elektronisk katalogisering af nyindkomne 
bøger varetages af frivillig arbejdskraft.
Siden museets administration flyttede til 
Munkebro 2, har hovedparten af museets 
bibliotek været nedpakket. Kun tidsskrif-
ter og dele af den arkæologiske litteratur er 
blevet genopstillet. Det forventes, at øvrige 
monografier kan genopstilles i 2016.

Konservering og bevaring 

Bevaringsarbejdet på Roskilde Museum 
i 2015 har især koncentreret sig om føl-
gende:
 � Præventiv bevaringsindsats: Nye maga-

siner på ROMUs strategiplan. Samlings-
tilsyn og klimamonitorering. Etablering 
af fjernaflæste dataloggere og arkæologiske 
klimaskabe. 

 � Aktiv bevaringsindsats: Opbygning af 
konservering og laboratorium. Analyser og 
metodeudvikling. Bygherrebetalte arkæo-
logiske tilbud. Udstillinger: Roskilde Ring, 
RAGNAROCK og Lejre Museum.

 � Sankt Laurentii Kirkeruin: Tilsyn, lukning 
af lysskakt, udbedring af skader, afrensning 
af alger.

 � Samlingsforvaltning: Ekstern og intern 
rådgivning, vidensdeling og formidling. 

Præventiv bevaringsindsats
Samlingstilsyn: Der er ført samlingstilsyn 
på museets magasiner, i udstillinger, Sankt 
Laurentii Kirkeruin og Domkirkens ud-
stilling. Der er udført sektionsvis måling af 
relativ luftfugtighed og overfladetempera-
tur i museets magasiner med henblik på at 
identificere og forebygge kuldebroer, zoner 
med mikroklima og risiko for skimmel. 
På baggrund heraf iværksættes præventive 
tiltag.

Nye magasiner på ROMUs strategiplan: I 
2014 påpegede Rigsrevisionen, at dårlige 
magasinforhold truer den danske kultur-
arv og stiller sig kritisk i forhold til Kul-
turstyrelsens forvaltning af området. De 
statsanerkendte museer blev opfordret til 
at handle. ROMU nedsatte en arbejds-
gruppe, der indstillede, at der arbejdes 
mod nye museumsmagasiner. Dette blev 
vedtaget med museets strategiplan i 2015. 
Hensigten er, at nye magasiner etableres 
ved udgangen af 2019. 

Fjernaflæste dataloggere: I 2015 var der to 
nedbrud af klimaanlæg på museets maga-
siner. Ved udgangen af 2015 blev det be-
sluttet at indkøbe og etablere fjernaflæste 
dataloggere, så monitorering kan ske med 
tættere intervaller. Forskellige løsninger, 
fordele og ulemper er undersøgt. 
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Arkæologisk jern: Arkæologisk metal skal 
opbevares ved lav RF for at undgå ned-
brydning, hvilket også sparer timer i 
konserveringsprocessen. Der er etableret 
tre klimaskabe til arkæologisk metal med 
tilhørende silikagel. For at tilgodese beva-
ringen under udgravning er der undersøgt 
metoder til opbevaring af arkæologisk jern 
i felten.

Aktiv bevaringsindsats
Konservering: Målet er at styrke konserve-
ringsindsatsen i eget hus. Derfor har kon-
serveringens fysiske forhold fået et markant 
løft ved sammenlægning af to lokaler. Der 
er fokus på at opbygge og videreudvikle de 
grundlæggende laboratorieforhold, strate-
gier og processer, så ROMUs mange behov 
tilgodeses bedst muligt. Der er indkøbt 
nye mikroskoper med kamera, der kan 
benyttes til konservering, analyse og ma-
terialeidentifikation. Der er sat fokus på 
metodeudvikling af konservering af arkæo-
logisk bronze og sølv med henblik på en 
mere effektiv og skånsom proces. I denne 
forbindelse er indkøbt en ultralydsskalpel 
og udført tests med diverse nye redskaber. 
Regler for procesventilation er undersøgt. 
Arbejdet fortsættes i 2016. Konserverings-
værkstedet står for den løbende behandling 
af nyindkomne genstande, arkæologiske 
og recente, vurderer konserveringsbehov, 
udarbejder tilbud på rekvirerede sager og 
er ansvarlig for, at udførelsen sker. 
Arkæologisk genstandsmateriale: Det tilstræ-
bes, at de fleste arkæologiske materiale-
grupper behandles og konserveres på eget 
værksted. I 2015 gjaldt dette genstande fra 

museets byudgravninger og genstande fra 
bl.a. romertidsbebyggelsen Stålmosegård, 
EIII. Arkæologisk jern er blevet konserve-
ret på Nationalmuseet. Museets konserva-
tor har iværksat, at skatten fra Ll. Karleby 
med knap 400 enkeltgenstande er blevet 
CT-scannet på Roskilde Sygehus. De fleste 
genstande er renset, og et udvalg udstillet 
ultimo 2015. 
Udstillinger: I forbindelse med særudstil-
linger og opbygning af de kommende, 
permanente udstillinger på Lejre Museum 
og RAGNAROCK bistår museets konser-
vator med klargøring og konservering af 
museumsgenstande, montering og rådgiv-
ning om materialer, lysniveauer og klima. 
Der er via Skov- og Naturstyrelsen fundet 
og lagt en plan for præparering af en stor  
træstub, der skal bruges som rekvisit i  
udstillingen på Lejre Museum. En stor 
del af de genstande, der skal udstilles på  
RAGNAROCK er klargjort. 

Bevaringscenter Øst. I 2015 har ROMU 
tegnet fem andele svarende til ca. 165 timer 
ved Bevaringscenter Øst i Køge. Genstan-
de visiteres dertil gennem et internt nedsat 
visitationsudvalg. I 2015 er andelene an-
vendt til at færdiggøre ældre, arkæologiske 
sager fra bl.a. gravpladsen Stålmosegård og 
gravpladsen Sandagergård. 

Sankt Laurentii Kirkeruin
I forbindelse med et anlægsarbejde på 
Stændertorvet i 2015 tog museet kontakt 
til Roskilde Kommune og Kulturstyrelsen  
for at få lukket en lysskakt mod Sankt  
Laurentii Kirkeruin, der skabte bevarings-
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mæssige problemer i ruinen. Det blev 
besluttet både at lukke skakten og flytte 
springvandet, der ligeledes gav bevarings-
mæssige problemer i ruinen. Museet bistod 
med rådgivning og tilsyn under arbejdet.  
Efterfølgende bevilgede Roskilde Kom-
mune midler til slutrensning af ruinen. I 
tillæg bevilgede Slot- og Kulturstyrelsen 
midler til afrensning af alger og etablering 
af et hegnsforløb i ruinen. Arbejdet blev 
udført i december 2015. 

Samlingsforvaltning
Udstillinger på Roskilde Museum: I forbin-
delse med planlægningen af de nye, per-
manente udstillinger er montrerne med 
de arkæologiske fund fra Lejre nedtaget og 
magasineret. Udstillingen i Liebes Gård 2. 
sal med legetøj og specialsamlinger er luk-
ket, genstandene er delvis nedpakket og 
magasineret. Før indvielsen af Roskilde 
Museums nye indgangsparti er montrer i 
den arkæologiske udstilling rengjorte og 
uroksen renset før ny placering.
SARA: Museets konservator deltager i en 
arbejdsgruppe (livlinegruppe) nedsat af 
Kulturstyrelsen i forbindelse med udviklin-
gen af det nye registreringssystem SARA. 
Der fokuseres på, at bevaringsoplysninger 
skal kunne registreres, og at systemet bliver 
så gennemtænkt, at museets udgift til de 
løbende arbejdsprocesser mindskes. 
Rådgivning og erfaringsdeling: Konserve-
ringen er i løbende dialog med museets 
øvrige faggrupper med henblik på rådgiv-
ning om spørgsmål inden for samlingernes 
bevarings- og konserveringsforhold samt 
arbejdsmiljø og sikkerhed. Museet priori-

terer et godt netværk som et vigtigt aktiv 
og erfaringsdeler ofte med kollegaer på 
museer og konserveringscentre i landet. 

Forskning og undersøgelser 

Der blev i 2015 udarbejdet en ny forsk-
ningsstrategi for museet for 2016-2018. 
Formålet for forskningsstrategi er at styrke 
undersøgelse og forskning i emner, der 
belyser historie, kulturarv og samfunds-
dokumentationen i museets geografiske 
dæknings- og ansvarsområde og inden for 
emner, museet finder relevante for at un-
derstøtte museets formål og vision. 
Forskningsstrategien skal styrke ROMUs 
forskningsmiljø, så museet kan fortsætte 
med at skabe gode forskningsresultater 
og stå stærkt i konkurrencen på nationalt 
og internationalt plan om forskningsmid-
lerne.
Der forskes på museet inden for områ-
derne forhistorisk- og middelalderarkæo-
logi, nyere tid i Frederikssund, Lejre og 
Roskilde. Desuden forskes der i rockens 
kulturhistorie i Danmark.
Undersøgelser og forskning i 2015 har 
desuden været præget af de igangværende 
udstillingsopgaver.

Arkæologiske forskningsprojekter

Gravpladsen ved Stålmosegård
Museet har indgået et samarbejde med 
Saxo-instituttet, Københavns Universi-
tet, og Kroppedal Museum om mate-
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rialegennemgang og publicering af den 
på Sjælland vigtige og største gravplads 
fra 300-tallet, Stålmosegård, Vindinge. For 
midler bevilget af Slots- og Kulturstyrelsen 
igangsatte museet i 2012 projektet, der i 
2013 fortsatte med frikøb af medarbejder 
på Roskilde Museum med henblik på at 
få udarbejdet et fundkatalog samt gen-
nemgang af gravpladsens struktur. I 2015 
kunne vi for midler bevilget af Dron-
ning Margrethe II Arkæologiske Fond og 
Møller-Clausen Fonden få det omfattende 
lerkar- og perlemateriale fotograferet samt 
udført yderligere oldsagstegninger af ud-
valgte metalgenstande. Der arbejders vi-
dere med projektet, der skal afsluttes med 
en publikation.

Hustomter fra bondestenalder 
og tidlig bronzealder
Museet er repræsenteret i styregruppen for 
et projekt om de særlige toskibede huse fra 
bondestenalderen og tidlig bronzealder. 
Projektets hovedformål er en omfattende 
publikation med arkæologisk kildemate-
riale fra hele Danmark: ”Houses for the 
living. Two-aisled long-houses from the 
Neolithic and Early Bronze Age in Den-
mark”. Bogen, som har internationalt sig-
te, redigeres af ROMU i samarbejde med 
Kroppedal Museum og Nationalmuseet. I 
2015 er der arbejdet med redaktion af ar-
tikler, katalog og finansieringsplan. Bogen 
forventes udgivet i 2017.

Gerdrupgravpladsen
I forbindelse med et mindre publicerings-
projekt blev der kastet et fornyet blik på 

museets udgravninger af gravpladsen ved 
Gerdrup i 1981 og 1983. Et særligt kendt 
fund herfra er en vikingetidig dobbelt-
grav med en kvinde gravlagt med våben 
og en hængt, mandlig træl. Graven er et 
nøglefund i museets oldtidsudstilling. I 
samarbejde med Center for GeoGenetik 
ved Københavns Universitet er der udta-
get materiale fra dobbeltgraven og et antal 
andre grave fra stedet med henblik på bl.a. 
strontium- og dna-analyse, resultaterne 
foreligger dog ikke endnu. Desuden er der 
blevet foretaget et antal kulstof 14-daterin-
ger, som skal medvirke til at belyse grav-
pladsens alder.

Udvalgte arkæologiske  
undersøgelser

Den nye bro over Roskilde Fjord
Museets absolut største arkæologiske pro-
jekt i 2015 – og nogensinde, i øvrigt – er 
de igangværende undersøgelser forud for 
Vejdirektoratets anlæggelse af den nye bro 
over Roskilde Fjord. I tilknytning til broen 
skal der bygges omfattende vejanlæg på 
begge sider af fjorden. I alt bliver 180 hek-
tar berørt. Museet har foretaget prøvegrav-
ninger siden februar, og ved årsskiftet var 
lidt under halvdelen af arealet arkæologisk 
kortlagt. Arbejdet har især været i gang øst 
for fjorden, i området syd for Frederiks-
sund. Den arkæologiske kortlægning har 
betydet, at der flere steder måtte iværksæt-
tes egentlige udgravninger, og der er blevet 
gjort flere spændende fund (se nedenfor). 
Det arkæologiske arbejde koncentreres i 
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2016 vest for fjorden, i Hornsherred, og 
ventes tilendebragt i løbet af 2017. Broen 
er planlagt til at stå færdig i 2019.

Broprojektet: En gravplads ved Sanddal, 
Oppe Sundby
Som følge af anlæggelsen af den nye bro 
blev der i juni til december 2015 udført 
en arkæologisk udgravning øst for Mar-
bækvej, syd for Frederikssund. Ved ud-
gravningen fandtes en gravplads, der be-
stod af 21 sikre jordfæstegrave, flere med 
gravmarkører i form af stolpehuller, samt 
43 gravlignende nedgravninger. I de sikre 
grave var 1-2 lerkar nedsat i hovedenden 
af graven. I enkelte grave blev der fundet 
ganske spinkle bronzenåle. På baggrund af 
lerkarrene dateres gravpladsen til romersk 
jernalder (0-375 e.v.t.). På pladsen blev 
også fundet en urnebrandgrav, der ud fra 
den fragmenterede urne kan være fra både 
bronze- og jernalder. I et par større affalds-
gruber blev der fundet keramikskår, der 
kan dateres til tidligste halvdel af bonde-
stenalder 3900-2800 f.v.t.

Broprojektet: Jernaldergårde ved 
Holmestykkerne, Oppe Sundby
Fem små holme i et opdrænet moseom-
råde blev undersøgt forud for anlæggelsen 
af tilkørslen til den nye bro over Roskilde 
Fjord. På hver af holmene fandtes resterne 
af 1-2 små, treskibede langhuse samt en 
mængde gruber, som formentlig er fra 
husenes brugstid. Fund fra gruberne tyder 
på, at holmene var beboet i en periode i 
ældre jernalder. Dog skal et af husene, som 
er lidt større end de øvrige, formentlig 

dateres til yngre jernalder.  Dertil fandtes 
enkelte gruber med flint og keramik, der 
hører hjemme i bondestenalderen. Ved 
en markrekognoscering forud for udgrav-
ningen fandtes flere genstande fra samme 
periode; herunder en mængde pilespidser, 
som antyder, at holmene har fungeret som 
udgangspunkt for jagt i bondestenalderen.

Broprojektet: Et palisadeanlæg ved 
Torøgelgårdsvej, Oppe Sundby
Afledt af det forestående anlægsarbejde i 
forbindelse med en ny bro over Roskilde 
Fjord blev der i efteråret på lokaliteten 
Torøgelgårdsvej, syd for Frederikssund, 
påbegyndt en arkæologisk udgravning af 
et palisadeanlæg dateret til begyndelsen 
af perioden MNB i den mellemste del 
af bondestenalderen (2800-2600 f.v.t.).  
Anlægget, der tolkes som en såkaldt sam-
lingsplads anvendt til udførelse af rituelle 
aktiviteter, fremstår som en tilnærmet oval 
konstruktion udgjort af 4-5 kraftige pali-
sadehegn placeret uden på hinanden. Pa-
lisaderne anslås at have indhegnet et areal 
på mellem 2-3 ha. Undersøgelsen, der 
strækker sig ind i første halvdel af 2016, 
forventes at kunne bidrage væsentligt til 
forståelsen af en periode af oldtiden, der 
i Østdanmark fremstår underbelyst i den 
arkæologiske forskning.

Ll. Karleby-skatten, Lyndby
En dag i august måned fandt detektorar-
kæologen Søren Bagge en enestående skat 
fra vikingetiden. Fundet blev gjort på en 
mark ved Ll. Karleby i Hornsherred. Et 
svagt signal fra detektoren blev undersøgt, 
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og ganske overraskende dukkede et lille 
sølvbæger frem af muldjorden. Finderen 
kontaktede straks museet, der besigtigede 
fundstedet og med det samme foretog en 
mindre udgravning – ikke mindst fordi 
Søren Bagge mente at have stukket sig 
på en stor nål, da han forsigtigt gravede i  
pløjelaget.
Det stod hurtigt klart, at det lille sølvbæger 
blot var en del af et større fund, der blev 
hjemtaget i en jordblok til udgravning på 
museet. En CT-skanning på Roskilde Syge- 
hus gav et overblik over, hvor genstandene 
befandt sig i præparatet, og at der var tale 
om mange enkeltfund stod også klart. 
Ll. Karleby-skatten består af ikke mindre 
end 392 enkeltfund, herunder to sølv-
bægre, en stor 25 cm lang dragtnål fra det 
irsk/skotske område, en sølvarmring og 
et stort dragtspænde af bronze af nordisk 
oprindelse. Endvidere lå der et sammensat 
smykkesæt med godt 300 perler af glas, 
rav, bjergkrystal og sølv. Hertil kommer 
ikke mindre end 53 hængesmykker eller 
amuletter af forgyldt bronze og sølv samt 
en flettet sølvkæde. Også 18 mønter af 
arabisk og vesteuropæisk oprindelse indgår 
ligeledes i skatten.
Præcis hvornår genstandene er deponeret 
vil nærmere studier kunne afsløre, men det 
må være sket i anden halvdel af 900-årene. 
Det samme gælder spørgsmålet om, hvad 
fundet repræsenterer: Er det værdier, der er 
gemt af vejen, og har tilhørt en velhaven-
de slægt? Er det et udstyr, som har været 
anvendt af en person, mand eller kvinde, 
iført ”embedsdragt” ved ceremonier i det 
førkristne samfund? Eller skal de mange 

genstande opfattes som personligt udstyr 
deponeret i forbindelse med et begravel-
sesritual, hvor den afdøde er begravet et 
andet sted?

Allehelgensgade, Roskilde
Museet overvågede renoveringen af fjern-
varme i Allehelgensgade og en del af  
Læderstræde fra maj til november. Ud 
for Allehelgensgade 3 fandtes belægning i 
form af et kompakt lag af mindre mark-
sten, grene og kviste. En vandretliggende 
bjælke blev årringsdateret. Den var fældet i 
foråret/sommer 1046 e.v.t.

Stændertorvet, Roskilde
I forbindelse med renoveringen af Stæn-
dertorvet blev der foretaget en mindre 
undersøgelse tæt på Skt. Laurentii Kir-
keruin. En murrest, der kan stamme fra 
kirkegårdsmuren, blev afdækket i et nord-
sydgående forløb. Der fremkom desuden 
latrintønder og en plankesat brønd. 2,5 
meter under den nuværende overflade 
dukkede en plankevej frem. Den bestod af 
flere massive, 20 cm brede planker, orien-
teret nord-syd. Der blev udtaget prøver til 
dendrodatering og tre stk. blev analyseret. 
De så ud til at være fældet på samme tids-
punkt, efter 1250 e.v.t. Plankevejen har 
ført til torvet og havde retning mod Skt. 
Laurentii Kirke.

Læderstræde 4, Roskilde
Forud for udvidelsen af VUC i Roskilde 
blev der foretaget en arkæologisk udgrav-
ning på den kommende byggegrund. I de 
dybeste lag fandtes to brønde, der indtil 
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videre ser ud til at være anlagt i den æld-
ste vikingetid eller tidligste middelalder. 
Der dukkede også en del gruber frem, til-
syneladende med affald fra et benmager-
værksted. I områdets østligste del iagttoges 
flere gulvlag i stampet ler, der vidnede om 
gentagne fornyelser i den bygning som de 
har været en del af. Genstandsmaterialet 
fra udgravningen er meget varieret. Der 
blev fundet mange hverdagsting som kera-
mik fra køkkentøj og kakler, søm og nåle. 
Der var kamme, der måske er fremstillet 
her på Læderstræde i en benmagers værk-
sted. Der blev flittigt brugt metaldetektor, 
og der dukkede også en del mønter op, 
blandt andet fra Valdemar II og Erik Men-
veds tid. Det mest specielle fund var dog 
et pilgrimstegn. Genstande og anlæg tyder 
på, at stedet i middelalderen har befundet 
sig i udkanten af Roskilde og formentlig 
har huset værksteder i stedet for egentlig 
beboelse.

Hyllegård, Kirke Hvalsø
Planer om byggeri ved Hyllegård, vest for 
Kirke Hvalsø, betød, at museet foretog 
en prøveudgravning på stedet. I prøveud-
gravningen fremkom bebyggelsesspor, der 
medførte, at en del af arealet skulle under-
søges nærmere. Der blev fundet fem huse, 
formentlig fra den senere del af romersk 
jernalder (200-400 e.v.t.). Rundt om be-
byggelsen har der ligget gruber af varieren-
de størrelse. Husene tolkes som dele af et 
gårdanlæg i tre (eller flere) faser, bestående 
af et mindre og et større langhus i hver 
fase. De mindre huse har antageligt været 
anvendt til beboelse og de større huse til 

stald. Det kan den markant større mængde 
af korn i de tagbærende stolper i de små 
huse set i forhold til de store huse i hvert 
fald antyde.

Vinge Station, Snostrup
Forud for etableringen af S-togsstation ved 
den nye by Vinge, sydøst for Frederiks-
sund, blev der foretaget en større, arkæo-
logisk undersøgelse. Herved fremkom levn 
fra et bredt udsnit af forhistorien. Her skal 
fremhæves: Resterne af et 45,5 m langt og 
7 m bredt toskibet hus med et vidtstrakt 
gulvlag bevaret i en forsænkning i østen-
den. Huset skal dateres til bondestenalde-
rens seneste del. Der fandtes også en ca. 2 
x 3 m stor grube indeholdende keramik og 
forarbejdet flint, bl.a. to såkaldte flække-
segl, som daterer gruben til yngre bronze-
alder. Desuden fandtes en stor sten med et 
skåltegn i grubens bund. Tæt ved fandtes 
en firestolpekonstruktion, samt en anden, 
tilnærmelsesvis rund stolpekonstruktion, 
som typologisk kan dateres til samme  
periode. Endelig skal nævnes et godt  
400 m langt, forgrenet grøftsystem af uvis 
funktion. Keramik fundet i grøften er fra 
førromersk jernalder. Resterne af fire tre-
skibede langhuse, som fandtes fordelt ud 
over det undersøgte areal, er formentlig fra 
samme periode. 
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Nyere tid forskningsprojekter

Rockens Danmarkskort
Den 7. september forsvarede Line Vester-
gaard Knudsen sin Ph.d.- afhandling 
Rockens Danmarkskort – deltagelse prak-
tiseret som forskellighed på Roskilde Uni-
versitetscenter. Undersøgelsen diskuterer 
indsamlingspraksissen og det indsamlede 
materiales betydning for designprocessen 
omkring Rockens Danmarkskort. 
Rockens Danmarkskort bliver genstand 
for et post doc. projekt under forsknings-
projektet med arbejdstitlen Dansk Muse-
umsformidling: historik, design og eva-
luering, der er et samarbejde mellem fem 
universiteter og 13 museer. Projektet er 
støttet af universiteterne, Veluxfonden og 
Nordeafonden.

Udvalgte Nyere tids 
undersøgelser

Kommandocentralen under 
Klostermarksskolen
ROMU fik en henvendelse fra Roskilde 
Kommune vedrørende koldkrigsbunkeren 
under Klostermarksskolen. Bunkeren er 
ikke længere i brug, og ROMU vil i løbet 
af de næste par år igangsætte en undersø-
gelse af bunkerens historie og brug samt, 
hvordan den kan anvendes i formidlings-
mæssig sammenhæng.

Ayasofya Moskéen
Museet har gennem en årrække fulgt pla-
nerne om opførelsen af en ny moské i Ros-
kilde. I efteråret indsamlede museet dele 

af inventaret af den nuværende moské, 
inden nedrivning. Genstandsmaterialet vil 
sammen med interviews og yderligere do-
kumentation indgå i en undersøgelse om 
religionernes rolle og funktion i byen.

Formidlings-forskningsprojekter

Sanselig Sprogstimulering
ROMU har, i tæt samarbejde med J. F. 
Willumsens Museum, Frederikssund 
Kommunes Udviklingscenter for Børn og 
Børnekultur (UBK) samt Frederikssund 
Bibliotekerne, igangsat et to-årigt udvik-
lingsprojekt, Sanselig Sprogstimulering. 
Projektet har til formål at udvikle nye 
undervisningsmetoder, undervisningsma-
terialer samt samarbejdsformer målrettet 
undervisningen af børn med sprogvan-
skeligheder i alderen 5 – 8 år. Projektet vil 
have særlig fokus på, hvorledes visuelle og 
sanselige processer kan styrke den sprog-
stimulerende undervisning. 

Projektet er et aktionsforskningsprojekt, 
hvor deltagerne i projektgruppen betrag-
tes som projektets forskere. Tilgangen er 
baseret på et synergisk forskningsdesign 
med følgende elementer: Planlægning, 
aktioner, observationer og refleksioner 
over undervisningsmetoder, der stimule-
rer sprogudviklingen. Personale fra mu-
seerne, UBK samt bibliotekerne udfolder 
deres forskning, baseret på output fra 
fælles læringsdage, gennem publicering 
af faglige artikler samt afholdelse af semi-
narer mv. Projektet støttes med midler fra 
Kulturstyrelsen. 
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Inspiration fra Holland fra en af 
årets studieture om udstillinger.
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på arkæologisk udgravning i Vinge, 
Frederikssund.
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Formidling

På basis af en faglig viden skaber ROMU 
nysgerrig, kreativ og relevante kulturtil-
bud. Formidlingsformen spænder fra det 
traditionelle til det eksperimenterende på 
alle besøgssteder. ROMU er et levende 
sted, med rum, hvor alle føler sig tilpas og 
med en bred vifte af aktiviteter for både 
voksne og børn. 

Udstillinger

Særudstillinger og spotudstillinger
På grund af arbejdet med de kommende, 
permanente udstillinger i de tre kommu-
ner har særudstillingsomfanget i 2015 ikke 
været helt så omfattende som de tidligere 
år. Lejre Museum har været lukket i 2015 
og har derfor ikke tilbudt særudstillinger.

Roskilde Ring
Roskilde Museum: 
30. maj til 19. oktober 2015
I anledningen af 60 års jubilæet for åbnin-
gen af Roskilde Ring åbnede museet en 
særudstilling om racerbanens historie. Der 
blev afholdt ræs på banen i 14 sæsoner, og 
den kunne trække helt op til 30.000 gæster 
pr. løb. På Roskilde Ring blev der afholdt 
alt fra Gokartløb til Formel 1, og store, 
udenlandske navne som Stirling Moss 
kørte flere gange på banen.

F-JORD
Frederikssund Museum: 
Til 21. december 2015
Den 30. juni åbnede udstillingen F-JORD,  
en sanseudstilling for de yngste om flora, 
fauna og fisk ved fjorden. Lyde af fugle-
kvidder strømmer ud i lokalet, og der 
er puder med blomsterdufte og mange- 
farvede krystaller, man kan røre ved. Der 
er spejle i gulvet, to små telte og en hule 
lavet af blå velour, som gengiver fjorden, 
hvori der er UV-lys, der ændrer farverne. 
Der er rigeligt at gå på opdagelse i - også 
”skjulte” ting såsom en træplade, der af-
giver en lyd lidt ligesom som regn på et 
bliktag, hvis man rører den. 

Stormflodsfortællinger
Skibby Bibliotek: 
Til 1. oktober 2015
Museet viste udstillingen Stormflodsfor-
tællinger på Skibby Bibliotek om stormflo-
den Bodil, der hærgede i december 2013. 
Stormfloden efter stormen Bodil havde 
så voldsomt et forløb, at der var tale om 
en begivenhed af historiske dimensioner. 
Derfor besluttede Frederikssund Museum 
at dokumentere stormfloden og tiden efter,  
så kommende generationer kunne få ind-
blik, i hvad der skete. Det lykkedes mu-
seet at indsamle mere end 500 fotos samt 
interviews og nedskrevne beretninger. I 
udstillingen kunne man blandt andet se 
udvalgte fotografier samt læse beretninger 
og citater indleveret til museet af lokale 
borgere.
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Julens engle og dæmoner
Roskilde Museum: 
20. november 2015 til 3. januar 2016
I årets juleudstilling på Roskilde Museum 
kunne publikum komme med på en sanse-
lig rejse dybt ind i tidligere tiders overtro og 
juletraditioner. Gennem et samspil mellem 
leg med skygger, lyseffekter, smukke figu-
rer af genbrugsmaterialer og genstande fra 
museets samling kunne publikum fordybe 
sig i den overnaturlige verdens mystik og 
blive klogere på, hvorfor nisser og engle er 
en del af den danske jul. 
Udstillingen var indlånt fra Helsingør 
Kommunes Museer og tilpasset af Ros-
kilde Museum.

Udgravningerne i Læderstræde
Roskilde Museum: 
Oktober 2015 til januar 2016
Pop-up-udstilling om den aktuelle, arkæo-
logiske udgravning i Læderstræde. Imens 
udgravningen stod på, blev nogle af de ud-
gravede genstande udstillet. Blandt andet 
kunne man se mønter, keramik, nåle og 
kamme fremstillet i ben og et pilgrimstegn. 
Genstandene blev udstillet inden rengø-
ring, konservering og nærmere analyse. 

Jeg er Absalon!
Roskilde Museum: 
December 2015
Pop-up -udstilling om Absalon og hans til-
knytning til Roskilde som byens biskop og 
kirkebygger tilrettelagt til børn. En velil-
lustreret planche fortalte, hvor og hvordan 
Absalon har sat sig spor i byen. På gulvet 

kunne gæsterne røre ved henholdsvis 
frådsten, byen tidlige byggemateriale, og 
teglsten, Absalons foretrukne materiale til 
Roskilde Domkirke.   

MUSERUM 
Roskilde, Snæversti, der forbinder Algade 
med Grønnegade: 
Montreudstilling af børnemuseet MUSE-
RUM

Rockens Langelandskort
Øhavsmuseet, Rudkøbing: 
November 2014 - marts 2015
RAGNAROCK havde en formidlings- 
satellit af det digitale projekt Rockens 
Danmarkskort med i Øhavsmuseets ud-
stilling ’Da rocken kom over broen’. De 
to museer har i samarbejde med en lokal 
rockarkæolog indsamlet og præsenteret 
billeder, historier og digitalt materiale på 
kortet. Endvidere udlånte Ragnarock også 
genstande til udstillingen.

Rockens Helsingørkort
Biblioteket Kulturværftet, Helsingør: 
April - maj 2015 
I samarbejde med Helsingør Kommunes 
Biblioteker og Helsingør Kommunes Mu-
seer blev der skabt en formidlingssatellit af 
det digitale projekt Rockens Danmarks-
kort på Biblioteket Kulturværftet. Udover 
selve den fysiske udstilling, som bestod af 
genstande fra musiklivet i Helsingør samt 
den digitale platform, afholdt biblioteket 
også koncerter og foredrag om det lokale 
musikliv.
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Læderstræde 4, Roskilde
Forud for udvidelsen af VUC, i Læder-
stræde 4, blev der foretaget en arkæologisk 
udgravning. Under udgravningen blev 
der, ved feltet og på Roskilde Museum, 
ophængt plancher, der formidlede den ak-
tuelle udgravning. Via en QR kode kunne 
man se en video optaget under udgravnin-
gen med interview af arkæologerne.  

Permanente udstillinger
Det helt store fokus i 2015 har ligget på 
åbningen af RAGNAROCK samt nyop-
sætningen af Lejre Museums, Frederiks-
sunds Museums og Roskilde Museums 
permanente udstillinger. Udstillingen i 
Lejre og på RAGNAROCK åbner i for-
året 2016, i Frederikssund forventes åbnet 
i efteråret 2016 og i Roskilde i sommeren 
2017.
Udstillingerne vil vægte besøgsstedernes 
særlige profil samt ikke mindst sikre en 
vedkommende og inddragende formid-
ling for både lokale brugere og gæster fra 
ind- og udland. Den autentiske genstand 
skal fortsat være museets kernebegreb, med 
høje krav til æstetikken. 
Museet arbejder i alle sine nyopstillinger i 
videst muligt omfang på at indrette dele af 
bygningerne til områder med fri adgang. 
Det skal således være muligt at komme på 
museet uden at ”gå på museum”. Museet 
som mødested, som sted for meningsdannelse, 
for samtale og fordybelse, som dannelsesrum, 
som sted for kulturudveksling, som mål for 
familien, som generationsmøde, som daglig 
helle uden formelle krav, kan etableres i  

museets bygninger og uderum, både ana-
logt og digitalt.

Lejre Museum
Planlægning og den endelige ”drejebog” til 
den nye, permanente udstilling i Lejre blev 
fuldført i 2015, således at museet kan slå 
dørene op i marts 2016.
Udstillingen bliver inddelt i tre hoved-
afsnit:
I det første præsenteres publikum for  
kilderne - de skriftlige sagaer og krøniker 
og de arkæologiske genstande. Her er der 
både mulighed for oplevelse og fordybelse 
gennem brug af lyd, lys og film, og det 
er her, man får en introduktion til Lejres  
historie.
Det andet hovedforløb er udformet som 
et stort, digitalt vægkort, hvor man ak-
tivt kan søge oplysninger om monumen-
terne og udgravninger i terrænet rundt om  
museet.
I det tredje hovedafsnit finder den be-
søgende museets highlights som Odin-
figuren, Mannerupskatten og Gevninge-
fundet, der blandt andet bliver formidlet 
gennem interaktiv video og lyd. Det er 
også i denne del af udstillingen, man træ-
der ind i ”Lejrehallen”, idet udstillingen 
her opbygges med referencer til vikingeti-
dens store festhaller. Her bliver opbygning 
og brugen/tolkning af disse monumentale 
bygninger anskueliggjort.
En væsentlig del af det nye udstillingsfor-
løb ligger i inddragelse af det enestående 
kulturlandskab, som museet ligger midt. 
Her er det planen, at den besøgende på 
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udvalgte punkter gennem digitale medier 
skal kunne opleve landskab og haller, som 
de kan have set ud i vikingetiden. Denne 
del af formidlingen planlægges at være fær-
dig i sommeren 2016. 

Frederikssund Museum
Frederikssund Museum forventes at åbne 
de nye udstillinger i efteråret 2016. Ud-
stillingen skal formidle Roskilde Fjords 
kulturhistorie fra oldtid til nutid med 
eksemplificering af Frederikssund Kom-
munes kulturhistorie. Udstillingen skal 
tilbyde alle besøgende en vedkommende, 
levende og aktiv museumsoplevelse, hvor 
hovedpræmissen er den besøgendes mu-
lighed for personlig identifikation med 
udstillingens fortællinger. Fokus for udstil-
lingen vil være samspillet mellem mennesket 
og fjorden. Til de kommende udstillinger 
er der blevet udarbejdet et udstillingsde-
sign, som omfatter temaer inden for både 
arkæologi og nyere tid. Hovedtemaerne er 
Hovedåren, Fjord til bord og Torvet. Udstil-
lingen vil desuden tilbyde den besøgende 
involverende elementer i form af et Fjord-
lab og Ordstrømme. 

Museets permanente udstilling er opbyg-
get i fire sektioner, bestående af et centralt 
velkomstområde og tre specifikke temaer: 

 � Velkomstområde med cafe og butik 
- fokus på at introducere stedet, hvor 
Frederikssund Museum har til huse, fra 
middelalderligt overfartssted til museum. 
Velkomstområdet går over i et introduk-
tionsrum, Fjordlandet, der introducerer 

den besøgende for udstillingens temaer 
samt præsenterer Roskilde Fjords kulturelle 
betydning, regionalt og lokalt. 

 � Fjord til bord – fokus på den ressourcemæs-
sige udnyttelse af fjorden fra oldtid til nutid, 
herunder jagt, fiskeri og skallegravning.

 � Hovedåren – fokus på bosætningen langs 
Roskilde Fjord, herunder udflytningen til 
fjorden i perioden 1950 – 1980. 

 � Torvet – fokus på fortællingen om Frede-
rikssund Bys udvikling fra ladeplads ved 
Roskilde Fjord til mulighedernes by. 

RAGNAROCK
I 2015 er der blevet arbejdet med at fær-
diggøre det kommende museum RAG-
NAROCK, som slår dørene op i foråret 
2016.  RAGNAROCK er det første muse-
umskoncept i Danmark, som er målrettet 
unge med alt fra aktiverende udstillings-
faciliteter, undervisningsforløb, eventpro-
gram og tilbud til erhvervslivet om at gøre 
brug af husets mange faciliteter. 
Ud over udstillinger på 2. og 3. sal vil der 
foregå formidling i museets stueetage i 
form af værksteder, patio og silo, hvor alt fra 
instrumentbygning, events og mindre ud-
stillinger kan finde sted. RAGNAROCK 
bestående af Den Røde Løber, foyer med 
café, butik og scene, administration, ud-
stillinger (2. og 3. sal) samt værksteder,  
patio og silo. Forpladsen (Den Røde Løber)  
strækker sig fra Rabalderstræde til museets 
indgang. Anslaget til museums- og udstil-
lingsoplevelsen begynder her. Den Røde 
Løber er både introduktionen til museets 
temaer og samtidig en indføring i museets 
musikalske, interaktive verden.
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Den Røde Løber fortsætter ind i museets 
foyer, hvor formidlingen vil være en væ-
sentlig del i form af scene, installationer 
og gallerier. Fra foyeren fortsætter formid-
lingen i museets elevator.  Fra elevatoren 
træder man ind i museets basisudstilling 
på 3. sal, som med inddragende elementer 
vil formidle musikforbruget gennem tiden 
og i høj grad spejle den almene, danske 
musikforbrugers forhold til rock- og pop-
musikken. En række af opstillingerne og 
funktionerne vil i dette område være per-
manente, men området skal også kunne 
rumme skiftende temaer og derfor have 
indbygget en vis fleksibilitet.
Udstillingen fortsætter på 2. sal. Halvdelen 
af denne etage rummer museets særudstil-
lings- og eventrum, som i første omgang 
indgår i basisudstillingen, men med tiden 
vil huse nye særudstillinger. Eventrummet 
vil få tilskuerpladser på den trappe, der for-
binder 2. og 3. etage.

Rockens Danmarkskort
Det digitale indsamlings- og formidlings-
projekt Rockens Danmarkskort fortsatte i 
den betaversion, der blev udviklet i 2012. 
I løbet af året indgik projektet som case 
i e-bog om kulturformidling. Desuden 
var platformen i spil i forbindelse med to  
fysiske udstillinger, som handlede om 
hhv. Langelands musikscene i 1960’erne  
(Langelands Museum) og Helsingørs 
musiksteder fra 1960’erne frem til i dag 
(Helsingør Bys Museer og Kulturværftet). 
Begge steder blev der udviklet en lokal ver-
sion af kortet: Hhv. Rockens Langelands-
kort og Rockens Helsingørkort, og begge 

steder var den lokale udstilling anledning 
til indsamling af lokalt materiale, som til-
gik museets projekt. Omkring årsskiftet 
2015/2016 blev platformen lukket fore- 
løbigt ned, indtil en ny og forbedret ver-
sion med flere funktioner lanceres i juni 
2016, bl.a. med midler fra Kulturstyrelsens 
formidlingspuljer.

Roskilde Museum
I 2015 er der blevet indrettet ny hovedind-
gang, publikumsarealer (café, butik, flex-
sal ”Raffinaderiet”). Der er blevet arbejdet 
med en genopsætning af hele den perma-
nente udstilling på Roskilde Museum, som 
forventes åbnet sommer 2017. 

Udstillingen bliver historien om det dan-
ske riges sagnbelyste begyndelse, og den 
historiske samling af et dansk rige kan sted-
fæstes til Roskilde-egnen. ROMUs omfat-
tende undersøgelser i Roskilde gennem de 
seneste årtier har tilvejebragt et arkæolo-
gisk kildemateriale, som understøtter og 
udbygger de historiske efterretninger, og 
gør det muligt at placere Roskilde centralt 
i den nationale historie. 
Udstillingerne vil perspektivere begyn-
delsen på den udvikling, der stadig, som 
grundtræk, karakteriserer Danmark: Et 
samlet dansk kongerige som en del af en 
kristen, europæisk kulturkreds. Den vil 
samtidig perspektivere Roskildes nationale 
og internationale betydning op gennem 
historien. 
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Udstillingens hovedfortælling bliver at  
placere Roskilde i en national udvikling, 
bygget op over følgende fokusområder:

Tro og håb: Omsorgen for den døde,  
ritualer og forestillinger om verdens  
sammenhæng i oldtiden.
Danmark samles: Skabelsen af det danske 
rige, omfang og historie. Religionsskifte.
Nye tider: Betydningen af landets indlem-
melse i den kristne, europæiske kultur-
kreds.
Kirke og kongemagt: Den katolske kir-
kes udvikling frem mod en uomgængelig 
magtfaktor belyst gennem Roskildes bispe-
dømme.
En moderne by: Udvikling af bybegrebet 
fra handels- og produktionssted til cen-
trum for forvaltning og administration.
Nordisk metropol: Den nordiske udvik-
ling i byggeskik og andre moderetninger 
gennem eksempler fra Roskilde. Fremmed 
indflydelse og nye moder.
Reformation: Reformationens betydning 
og Roskildes rolle i processen. Konsekven-
serne af et religionsskifte.
På rejse: Landets trafikale infrastruktur 
belyst gennem Roskildes position i trafik-
fordelingen.
Tabt land: Det danske riges udstrækning, 
belyst gennem både rigssamling og Ros-
kildefreden. Til- og fragang af hele befolk-
ningsgrupper og egne.
Folkestyre: Stænderforsamlingen i Ros-
kilde som koncepator af grundlov og  
folkestyre. 
Den moderne kulturby: Byens rolle for 
landsdækkende kulturaktiviteter med bl.a. 

Danmarks eneste Formel 1 bane (Roskilde 
Ring) og Nordeuropas største musikfesti-
val (Roskilde Festival).

Aktiviteter og arrangementer

Sideløbende med opbygning af permanen-
te udstillinger er der fortsat blevet udviklet 
og tilbudt aktiviteter på alle museets be-
søgssteder. Dette har omfattet omvisnin-
ger, foredrag, større events, arrangementer 
til skoleferier, ved højtider og mærkedage 
osv. Museet havde i 2015 omkring 500  
aktivitetstilbud. 

ROMU har tilbudt arrangementer, som 
tilpasses stedernes specifikke profiler:

 � Frederikssund Museum: Mennesket ved 
fjorden

 � Lejre Museum: Det historiske og det 
sagnhistoriske 

 � Tadre Mølle: Møllehistorie
 � Lützhøfts Købmandsgård: Købmandsgård 

for 100 år siden
 � Håndværksmuseet: Ældre håndværk
 � Roskilde Museum: Roskilde bys kultur-

historie (og rigshistorie)
 � Sankt Laurentius: Middelalderligt tårn og 

kirkeruin
 � RAGNAROCK: Dansk pop-, rock- og 

ungdomskulturs historie fra 1950’erne

ROMUs arrangementer og aktiviteter har 
overordnet den hensigt at placere kultur-
arven i et nutidigt perspektiv, som gerne 
må give stof til eftertanke. Museums- 
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oplevelsen skal altid huskes som noget 
positivt, socialt, lærerigt og inddragende. 
Formidling på museet skal være vedkom-
mende og dialogskabende til differen- 
tierede målgrupper. 
ROMU bruger i stadig stigende grad de 
sociale medier i formidlingen. De sociale 
medier har givet mulighed for at komme 
i en direkte kontakt med museets brugere, 
både dem, der besøger museet i virkelighe-
den, og dem, der kun følger med online. 

RAGNAROCK
RAGNAROCKs arrangementer i 2015 
tog form af en test af, hvilken type arran-
gementer der kan tænkes på det færdige 
museum. De gjorde et direkte møde med 
museets kommende publikum muligt, så-
ledes at der allerede inden åbningen af mu-
seet er draget nogle erfaringer med, hvad 
der virker.

Lejre Museum
Selvom Lejre Museum på Hestebjerggård 
var lukket i planåret, blev sommersæsonen 
på Gl.  Kongsgård fastholdt med åbnings-
dage  torsdage og søndage i maj, juni og 
juli. Der blev også gennemført forskellige 
arrangementer på Gl. Kongsgård og i land-
skabet omkring Gl. Lejre.  Vinterferie-og 
påskeaktiviteter på Gl. Kongsgård, som-
mervandringer i juli og august og en fore-
dragsrække ude i kulturlandskabet. Som et 
nyt tiltag blev der i december gennemført 
et succesfuldt vintersolhvervsarrangement 
i samarbejde med projektet ”Danmark 
Bliver Til”, hvor Sigurd Barrett fortalte om 
traditionen fra hedenskab til kristendom. 

Der er i til åbning af den nye udstilling 
blevet udviklet en række nye formidlings-
tiltag, der tager udgangspunkt i museets 
kerneområder: Jernalder- og Vikinge- 
tidens Lejre samt det tilknyttede sagnstof.  
Hjørnestenen til den kommende formid-
ling på museet skal være grundfæstet i høj 
museal faglighed, med inddragelse af ud-
gravningsteknik, konserveringsmetoder og 
tolkning, ligesom der for det voksne pub-
likum vil blive arrangeret foredragsrækker. 

Tadre Mølle
På møllegården gennemførtes traditionen 
tro en lang række arrangementer i plan-
året. De største, Valborg Aften, kildemar-
kedet, høstmarkedet og julemarked tiltrak 
rigtig mange gæster, men også de populære 
krible-krable-arrangementer og håndværk-
saktiviteterne i sommerferien var velbe-
søgte. 

Roskilde Museum
I formidlingsafdelingen på Roskilde Mu-
seum har der i 2015 været fokus på at ud-
vikle arrangementer og aktiviteter for både 
børn og voksne, så de bliver helhedsop-
levelser, der taler til flere sanser og inviterer 
brugerne til at deltage aktivt. Flere af for-
midlingsaktiviteterne lægger op til dialog, 
både mellem museet og dets brugere, men 
også brugerne imellem, og derved er for-
midlingen med til at løfte målsætningen 
om museet som et socialt mødested. 
De månedlige foredragsaftener, ferieaktivi-
teter og sæsonaktuelle arrangementer har 
alle gennemgået en udvikling i ovenstå-
ende retning, men der er også sat en række 
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nye koncepter på programmet, som vide-
reudvikles i 2016. Det drejer sig blandt 
andet om: 

Pop-op- museet 
Det primære mål med et pop-op- museum 
er at bringe mennesker sammen gennem 
historier og genstande. Et pop-op- mu-
seum er som et sammenskudsgilde, hvor 
man i stedet for at medbringe en ret med-
bringer en genstand eller en historie, som 
man vil dele med andre. Museet fastsætter 
et sted, et tidspunkt og et tema, og laver 
en åben invitation til dem, der har lyst til 
at medvirke. 

Salonaftener
Med udgangspunkt i 1700-tallets salon-
kultur er Roskilde Museum i 2015 be-
gyndt at afholde salonaftener med forskel-
lige, historiske temaer. Her bliver sanserne 
stimuleret, og gæsterne kan på egen krop 
mærke fortiden og blive klogere på afte-
nens tema i en afslappet, uformel stemning 
med plads til gode samtaler.

Børneforedrag 
Børneforedragene udfordrer ideen om, 
at foredrag er for voksne. Gennem leg, 
historiefortælling, mødet med genstande 
og opgaver, der aktiverer sanserne og ind-
drager børnene og deres eget liv, formidler 
børneforedragene forskellige, historiske 
temaer og livet i gamle dage. Således har 
børneforedragene til sigte at gøre historien 
konkret og relaterbar i forhold til børnenes 
hverdag og verdenssyn.

Lysfest på Kulturstrøget
Kulturstrøget strækker sig fra Domkir-
ken over Stændertorvet, den underjordi-
ske kirkeruin Sankt Laurentius, Det kgl. 
Palæ, Museet for Samtidskunst, Roskilde 
Museum, Roskilde Kloster til Biblioteket. 
Museet er centralt placeret på dette forløb 
også med den nyanlagte plads foran muse-
ets hovedindgang. 
Siden 2013 har Kulturstrøget arrangeret 
lysfest i forbindelse med Allehelgensaften, 
den sidste fredag i oktober. Roskilde by-
midte mørklægges, og et stort allehelgens-
optog går gennem byen. Kulturstrøgets 
institutioner har aftenåbent og afholder 
særarrangementer. Museet udgør sammen 
med Roskilde Bibliotekerne sekretariatet 
for styregruppen for Kulturstrøget og sid-
der fra 2015 med en del af koordinerings-
ansvaret for lysfesten. Styregruppen sam-
arbejder med RUC/performance-design 
om lysfesten, hvor grupper af studerende 
får mulighed for bl.a. at sætte lys i byen og 
på Kulturstrøgets institutioner. Lysfesten 
danner udgangspunkt for en lang række 
samarbejder på tværs af byens forretninger, 
foreninger, uddannelses- og kulturinstitu-
tioner.

Frederikssund Museum
ROMU har arbejdet med at udvikle for-
midling med fokus på sansebaserede 
erfaringer. Der har afholdt en række til-
bagevendende og populære arrangemen-
ter såsom vinterforedrag, Valborgsaften, 
Sankt Hansaften. I skolernes vinterferie 
lovede museet snegaranti til store og små, 
der kunne erhverve et snetegn og skovle 
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sne i den indendørs snekasse. Der var også 
mulighed for at klippe snefnug, lege med 
kunstig sne og lave sin egen snekugle. Mu-
serum tilbød et særligt arrangement for 
børn i aldersgruppen nul til syv år. Her er 
der mulighed for at arbejde med former 
og farver i form af glitrende iskrystaller, 
skinnende ismønstre og bløde istapper. I 
påsken bød museet indenfor til gammel-
dags pyntning af påskeæg. Museet ekspe-
rimenterede blandt andet med at farve æg 
i farvebade af kaffe, gurkemeje og rødkål. 

I den første uge af skolernes sommerferie 
var der chance for at komme helt tæt på 
dyrelivet i Roskilde Fjord. Det foregik på 
skibsbroen ved Toldboden i Frederikssund, 
hvor børn og voksne fik mulighed for at 
kigge ind i en fisk, klappe en skrubbe og 
bagefter smage på den lækre, nystegte fisk. 
Der var også mulighed for at låne fiskenet 
og spand og selv gå på jagt efter vandmænd 
og tang. I øvrigt bød skolernes sommer- 
ferie på flinteværksted og gammeldags lege 
i museets store have. 

I efterårsferien inviterede museet børn og 
voksne til at være historiedetektiver for en 
dag. Publikum blev budt på et glas sand-
hedsserum, hvorefter man var godt rustet 
til at gå på opdagelse i udstillingen og finde 
ud af, hvilke historiske myter der var san-
de, og hvilke der var falske. Allehelgen bød 
på lanterneværksted og efterfølgende van-
dring ud i den efterårsmørke have til sten-
dyssen. Her blev der sunget lanternesange, 

indtil den gamle færgemand dukkede frem 
fra højen med godter til børnene. 

Museets julerier bød i år på juleskattejagt, 
historiefortællinger fra nissernes under-
verden, børneforedrag om julens engle 
og dæmoner samt halmnisseværksted, 
honningkageværksted og klip af gammel-
dags julepynt. Frederikssund Musikskoles  
blæseorkester kom forbi og spillede julen 
ind på museets gårdsplads. I lighed med 
de foregående år solgte spejderne fra Grev- 
inde Danner Gruppen juletræer, æbleskiver  
og varme drikke. 

Lützhøfts Købmandsgård 
og Håndværkermuseet
I Lützhøfts Købmandsgård og Hånd-
værksmuseum gennemførtes en række ar-
rangementer med afsæt i 1920´erne, hånd-
værk, leg og gamle traditioner. Både årets 
markeder, forårs(håndværks)markedet, 
høstmarkedet og julemarkedet var velbe-
søgte, men også de mere smalle arrange-
menter og ferieaktiviteterne var populære. 
Bl.a. kan nævnes vinterferiearrangementet 
”Kom og gi´ den GÅS”, hvor børnene li-
gesom i gamle dage kunne fremstille en 
springgås ud af gåsens brystben, men også 
det efterhånden velrenommerede efterårs-
feriearrangement ”Den store æblefest” til-
trak mange besøgende.  Sidst kan nævnes 
Gustav Wieds sommerteaterscene, hvor 
Wiedtruppen for andet år i træk spillede 
teater på den hyggelige gårdsplads. 
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Arrangementer i 2015

I 2015 blev følgende arrangementer af-
holdt: 

JANUAR
Roskilde Museum:
 � Foredrag: ”En bøn udi Nød” – udforskning 

af adelens bønnebøger fra Karen Brahes 
Bibliotek i Roskilde,  
v. Marie Møller Christensen, historiker

 � Ubemandet aktivitet:  
Lav din egen helligtrekongerskrone

 � Ubemandet aktivitet:  
Kyndelmisselys af bivoks

Frederikssund Museum:
 � Foredrag: Sjælegavestridigheder i dansk 

højmiddelalder v. cand.mag. i historie Emil 
Lauge Christensen

FEBRUAR
Roskilde Museum:
 � Foredrag: Mørke i lyset, v. Mikkel Bille, 

antropolog og lektor, RUC
 � Ubemandet aktivitet:  

Kyndelmisselys af bivoks
 � Vinterferie for børn: Is og sne
 � Ubemandet aktivitet: Snefnug  

– papirklip i kaffefiltre
 � Ismønstre – vinterværksted for 0-7 årige  

v. børnemuseet Muserum

Frederikssund Museum:
 � Vinterferie: Is og sne 
 � Foredrag: Stormflod og stormflodssikring v. 

Katrine Vind Tipsmark Poulsen,  
DTU Management

 � Ismønstre – vinterværksted for 0-7 årige  
v. børnemuseet Muserum

Sankt Laurentius:
 � Vinterferie: Familieomvisninger
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 

Gl. Kongsgård:
 � Vinterferie: Vintersysler 

Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Vinterferie: Kom og gi´ den GÅS 

MARTS
Roskilde Museum:
 � Foredrag: ”Matador” bag kulisserne, v. Ulla 

Houmann, tidl. chef for Nordisk Films 
Kostumeafdeling. Afholdt i dem gamle 
byrådssal. 

 � Ubemandet aktivitet: Leg som i gamle dage 
– tril dine egne lerkugler

 � Pynt påskeæg med fjer og perler  
v. børnemuseet Muserum

 � Påskeferie for børn: Æg, æg, æg!

Frederikssund Museum:
 � Podekursus  

v. Haveselskabets Nordsjælland afdeling 
 � Foredrag: Inderst inde – krop og undertøj i 

300 år v. museumsinspektør Naomi Pinholt
 � Påske: Æg, æg, påskeæg! 

Sankt Laurentius:
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 
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Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Påskeferie: Dekorer påskeæg

APRIL
Roskilde Museum:
 � Påskeferie for børn: Æg, æg, æg!
 � Foredrag: Hvem var den kvindearmé, der 

lavede mad med en ladt revolver på køkken-
bordet? Om kvinder i modstandsbevægelsen 
v. Mathilde de Kruiff, museumsinspektør på 
Frihedsmuseet. 

 � Pop-op- museum: Besættelsestidens  
Roskilde – fortæl DIN historie.

 � Ubemandet aktivitet: Besættelsen – dengang 
hvor alt kunne (gen)bruges – lav dine egne 
til- og frakort

 � I damplokomotivernes verden, åbent hus i 
Roskilde Remise

 � Pynt påskeæg med fjer og perler  
v. børnemuseet Muserum

Frederikssund Museum:
 � Påske: Æg, æg, påskeæg! 
 � Børneteater: Konen i Muddergrøften  

v. Andersens Kuffertteater
 � Børneteater: Johan Padan opdager Amerika 

v. Bornholms Teater
 � Syng sommeren ind:  

Valborgaften på Færgegården

Lejre Museum:
 � Påskeferie: Påskeæg og påskeharer på  

Gl. Kongsgård

Sankt Laurentius:
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 

Tadre Mølle:
 � Påskeferie: Påskeværksted for hele familien
 � Valborgaften

Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Påskeferie: Dekorer påskeæg 

MAJ
Roskilde Museum:
 � Workshop for børn: Småtingsmuseer
 � 70-året for Danmarks Befrielse: Alsang og 

korkoncert i museumsgården i samarbejde 
med Sangkraftcenter Roskilde Synger

 � Foredrag: ”Tidens Løsen – ingen Sløsen” om 
rationeringsmad v. historiker Nina Bauer 

 � Udstillingsåbning: Roskilde Ring 60 år 
 � Ubemandet aktivitet: Besættelsen – dengang 

hvor alt kunne (gen)bruges – lav dine egne 
til- og frakort

 � Ubemandet aktivitet: Kunst i oldtiden

Frederikssund Museum
 � Plantebyttedag v. Haveselskabets Nordsjæl-

land afdeling 
 � Blåt Nat i Jægerspris

Lejre Museum:
 � Lejre Kulturdage: På kant med Gl. Lejre 

landsby på Gl. Kongsgård 
 � Foredrag: Livet i hallen  

v. museumsinspektør Tom Kristensen
 � Sommeråbent på Gl. Kongsgård

Sankt Laurentius:
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 

Tadre Mølle:
 � Krible-krablearrangement
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Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Håndens arbejde – forårsmarked

JUNI
Roskilde Museum:
 � Foredrag: ”Historiens Heltinder”  

v. Liv Thomsen i anledning af 100-året for 
kvinders valgret

 � Pop-op-museum:  
Seje kvinder – fortæl DIN historie.

 � Skattejagt for hele familien:  
Jagten på de forsvundne urter

 � Sommerværksted med kunstner Franck 
Diallo v. børnemuseet Muserum

 � Ubemandet aktivitet:  
Ska’ vi hønse? – leg med hønseringe

Frederikssund Museum:
 � Spejdernes loppemarked  

v. Grevinde Danner Gruppe
 � Åbning af Nationalparken  

Skjoldungernes Land
 � Sankt Hans på Færgegården 

Lejre Museum:
 � Markedsdag på Gl. Kongsgård
 � Foredrag: På opdagelse i husflidens verden  

v. tidl. museumsinspektør Carsten Hess
 � Sommeråbent på Gl. Kongsgård

Sankt Laurentius:
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 
 � Urter og planter mod prutter og orm,  

udendørs arrangement om lægeplanter
Tadre Mølle:
 � Dansk Mølledag 
 � Kildemarked

Lützhøfts Købmandsgård 
og Håndværksmuseum:
 � De brølende 20´ere: 

Gustav Wied sommerscene:  
Knagsted i Roskilde

RAGNAROCK:
 � Copenhell:  

Museet var til stede på årets Copenhell 
festival med en stand. Formålet var at 
dokumentere fankultur i form af metalfans’ 
tatoveringer. Omkring 200 tatoveringer blev 
indsamlet i form af foto og korte historier 
bag tatoveringerne. Tatoveringer som udtryk 
for fankultur vil indgå i museets kommende 
basisudstilling.

JULI
Roskilde Museum:
 � Skattejagt for hele familien:  

Jagten på de forsvundne urter
 � Stenalderworkshop 
 � Sommerferieaktivitet:  

Historiedetektiv for en dag 
 � Sommerværksted med kunstner Franck 

Diallo v. børnemuseet Muserum
 � Ubemandet aktivitet:  

Lav dit eget vikingeskib
 � Frederikssund Museum
 � Sommerferie: Stenalderworkshop
 � Sommerferie: Sommersjov ved fjorden
 � Sommerferie: Leg i historien

Frederikssund Museum:
 � Sommerferie: Stenalderworkshop
 � Sommerferie: Sommersjov ved fjorden
 � Sommerferie: Leg i historien

102940_romu_cc15_.indd   58 18/04/16   11:01

Lejre Museum:
 � Store snittedag på Gl. Kongsgård
 � Sommervandring: I vikingernes fodspor
 � Sommervandring:  

Vikinger, guder og herremænd
 � Sommervandring: Åvandring omkring Lejre
 � Sommervandring: Rundt om Knapsø
 � Sommervandring: I vikingernes fodspor
 � Sommeråbent på Gl. Kongsgård

Sankt Laurentius:
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 
 � Aftenomvisning for voksne

Tadre Mølle:
 � Store bagedag
 � Flintesmeden
 � Jernsmeden
 � Rebslageren

Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Hestevognskørsel og gamle lege
 � Honningslyngning

RAGNAROCK:
 � Roskilde Festival
 � Museet testede et formidlingsspil til de  

kommende udstillinger. Spillet blev afprøvet 
ude på campingarealet over fire dage.

AUGUST
Roskilde Museum:
 � Børneforedrag: Sjove lege og sure pligter 
 � Ubemandet aktivitet:  

Lav dit eget vikingeskib
 � Ubemandet aktivitet:  

Ska’ vi hinke? – hinkesten og hinkerude

Lejre Museum:
 � Hørberedere og blegekoner på  

Gl. Kongsgård
 � Foredrag: Har der stået en runesten i Lejre? 

v. museumsinspektør Lisbeth Imer,  
Nationalmuseet

 � Sommervandring:  
Stationsby, herregårdsanlæg og vandmøller 

 � Sommervandring: Projekt Ledreborg
 � Sommervandring: Åvandring omkring Lejre
 � Sommervandring: Vand, broer og jernbane
 � Bogreception: Lejre bag myten

Sankt Laurentius:
 � Skattejagt for børn: En rejse i tiden 
 � Aftenomvisning for voksne
 � Stjerneskud for en aften – oplev nattehimlen 

og hør historien bag. I samarbejde med 
Brorfelde Observatorium 

Tadre Mølle:
 � Koncert med Erik Grib

RAGNAROCK:
 � Rabalder 2015
 � Museet kunne beses udefra, og museets 

ansatte fortalte om byggeriet

SEPTEMBER
Roskilde Museum:
 � Ubemandet aktivitet:  

Ska’ vi hinke? – hinkesten og hinkerude
 � Foredrag og workshop for voksne:  

”Det nye nordiske snapseunivers”  
v. snapseekspert Niels Stærup

 � Roskilde Teater præsenterer:  
”Grinet og døden” / Teaterforestilling  
v. Det Flyvende Teater
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 � Salonaften: ”Kager og kærlige venskaber”  
– om fest og farver i 1700-tallet

Frederikssund Museum:
 � I samarbejde med FOF Frederikssund: 

Hands on! Kreativt forløb på Færgegården 
 � I samarbejde med FOF Frederikssund: 

Skeletterne rasler! Kreativt forløb på  
Færge-gården 

 � Børneforedrag på Selsø Slot: Dans som en 
dame og fægt som en mand 

Lejre Museum:
 � Foredrag: Tørv til tiden  

v. tidl. museumsinspektør Carsten Hess

Tadre Mølle:
 � Krible-krabledag
 � Plantemarked og spillemandskoncert

Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Høstmarked

RAGNAROCK:
 � Golden Days

Åbent hus til årets Golden Days festival, hvor 
hele underetagen blev åbnet for en dag. Der 
blev holdt miniforedrag om museets ind-
samling og udstillingsplaner, og arkitekterne 
fra COBE fortalte om byggeriet. Forskel-
lige værkstedsaktiviteter blev også afprøvet. 
Endelig holdt en gruppe unge et arrange-
ment-i-arrangementet; siden foråret havde 
de deltaget i en række workshops under 
overskriften ’Når unge kuraterer kulturarven’ 
og planlagt deres bidrag til arrangementet. 
De indtog den røde løber foran museet og 

holdt åben radioscene, hvor de havde gæster 
til samtaler om museets indhold.

OKTOBER
Roskilde Museum:
 � Ubemandet aktivitet: Lav din egen  

vifte – og send en sms som i 1700-tallet 
(viftesprog)

 � Husmoderfestival: To dage med foredrag og 
workshops om husmødrenes historie

 � Foredrag: ”Signes hjemkomst” v. forfatter 
Lars Johansson og Kirsten Blohm.  
Støttet af Statens Kunstfond 

 � Roskilde Teater præsenterer:  
”Bobler” / Teaterforestilling v. Vigga Bro

 � Efterårsferie: ”Mord på museet” 
 � Efterårsferie: Skravering af efteråret  

v. børnemuseet Muserum
 � Salonaften: ”Der er et yndigt land”  

– historier fra en gylden tid 
 � Lysfest: Illumination v. studerende fra RUC, 

allehelgensoptog og aktiviteter
 � Åben udgravning ved VUC

Frederikssund Museum:
 � I samarbejde med FOF Frederikssund:  

Sære ting fra museets gemmer! Kreativt 
forløb på Færgegården 

 � Efterårsferie: Historiedetektiv for en dag
 � Efterårsferie: Efterårsaftryk med Muserum 
 � I samarbejde med FOF Frederikssund: Fra 

sted til sted! Kreativt forløb på Færgegården 
 � Lanternefest 

Sankt Laurentius:
 � Lysfest: Illumination v. studerende fra RUC 

samt skumfiduser over bål og formidling 
for børn  
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Tadre Mølle:
 � Efterårsferie: 1800-tals bageværksted,  

uldværksted og træværksted

Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseum:
 � Efterårsferie: Den store æblefest 

NOVEMBER
Roskilde Museum:
 � Foredrag: ”Fortidens slagmarker - krig og 

konflikt fra stenalder til vikingetid”  
v. museumsinspektør Jeanette Varberg, 
Moesgaard Museum

 � Salonaften: ”Hårvand og høj cigarføring”  
- en aften i 1800-tallets herreværelse

 � Ubemandet aktivitet: Lys i mørket  
– lav din egen lanterne       

 � Særudstilling: Julens engle og dæmoner  
- om julens magi

 � Børneforedrag: På loftet sidder nissen  
- om magi og sære væsener i julen

 � Halmværksted - adventshygge for børn
 � Høne, skildpaddde eller kat – selvkørende 

aktivitet v. børnemuseet Muserum

Frederikssund Museum:
 � I samarbejde med FOF Frederikssund: Af-

slutning på Kreativt forløb på Færgegården 
 � Spejderne sælger juletræer v. Grevinde  

Danner Gruppe
 � Dyr - Flet flora, fisk og fauna. Papirflet  

v. børnemuseet MUSERUM
 � Parcelhusdrømme: Indsamlingsdag om par-

celhusliv og selvbyggere. I samarbejde med 
Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver

Sankt Laurentius:
 � Find vægternissen Severin

DECEMBER
Roskilde Museum:
 � Ubemandet aktivitet: Lav din egen juleengel 

til juletræet
 � Særudstilling: Julens engle og dæmoner - 

om julens magi
 � Halmværksted - adventshygge for børn
 � Foredrag: ”Game of Thrones og virkelig-

heden” - de er tættere på, end man tror!  
v. Andreas Bonde Hansen, Ph. d.-stipendiat 
ved Museum Vestsjælland og Københavns 
Universitet

Frederikssund Museum:
 � Spejderne sælger juletræer  

v. Grevinde Danner Gruppe
 � Julerier på Færgegården

Lejre Museum:
 � Vintersolhvervsarrangement. Indslag  

v. museumsinspektør Tom Christensen, 
etnolog Frederikke Heick og entertainer 
Sigurd Barrett

Sankt Laurentius:
 � Find vægternissen Severin

Tadre Mølle:
 � Julemarked

Lützhøfts Købmandsgård:
 � Julemarked

102940_romu_cc15_.indd   61 18/04/16   11:01



62  Årsberetning ROMU 2015

Børnemuseet MUSERUM, 
udstillinger

Roskilde Museum
MUSERUM åbnede en museal legeplads 
i samarbejde med INSP! på den gamle 
slagteriskolegrund i Roskilde 17. Januar. 
Legepladsprojektet på INSP! afsluttede 
den 1. oktober og “Mellemrummet” blev 
doneret til KulturCosmos i Viby Sjælland, 
hvor den officielt åbnede den 15. novem-
ber 2015. 
I Roskilde har udstillingen “Alverdens far-
ver” på Roskilde Museum været godt be-
søgt, med bookinger mandag til torsdag 
af daginstitutions- og dagplejegrupper. 
Der har været en reklamesøjle i Snæversti i 
Roskilde om MUSERUM fra marts 2015. 
Over sommerferien havde MUSERUM 
en forpost i Byens Hus i Roskilde. I febru-
ar blev MUSERUM udtaget til at deltage 
på NEMOs workshop “Understanding 
the EU Jungle – Structures and Funding 
opportunities” i Berlin. 

Frederikssund Museum
I Frederikssund påbegyndte MUSERUM i 
begyndelsen af året arbejdet på den uden-
dørs legeplads om kulturlandskabet i old-
tid, vikingetid, middelalder og nyere tid – 
“Historieviften”. Det forventes færdiggjort 
i foråret 2016. 

Den 17. juni 2015 åbnede MUSERUM 
den indendørs udstilling på Frederikssund 
Museum “F-Jord”, en mini-sanseudstilling 
om flora, fauna og fisk i fjordområdet ved 
Frederikssund Museum. 

Museumsbutikkerne

Roskilde Museum
Et besøg på ROMU skal være en helheds-
oplevelse, hvor butik, cafe, udstillinger og 
arrangementer indgår i den samlede muse-
umsoplevelse. Med flytning i 2015 af Ros-
kilde Museums hovedindgang genåbnede 
museumsbutikken i nye rammer og med et 
større vareudvalg. Interessen for butikken 
har vist sig at være meget stor og er stadig 
voksende. Tilsvarende skal museumsbutik-
kerne udbygges i Lejre og Frederikssund. 
På RAGNAROCK skal der bygges en helt 
ny butik. 
I 2015 er der blevet arbejdet med at tænke 
nye varegrupper. Der er blevet specialpro-
duceret varer til de kommende, nye butik-
ker, unikke varer, som tager udgangspunkt 
i museumsgenstandene, og som kun vil 
kunne købes på det respektive besøgssted. 
Butikkerne skal understøtte, styrke og sup-
plere formidlingen gennem salg af relevan-
te varer, der kan bidrage til uddybning af 
museumsbesøget. Den nuværende model 
med ”varer med fortælling” er fortsat ble-
vet udbygget.  

RAGNAROCK 
I museumsbutikken på RAGNAROCK 
skal varesortimentet afspejle udstillinger-
nes fortælling om musikforbruget gennem 
tiden og den almene, danske musikforbru-
gers forhold til rock- og popmusikken. 

Lejre Museum
I museumsbutikken på det nyåbnede Lejre 
Museum skal vareudvalget supplere den 
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kommende udstilling om oldtidens Lejre 
samt Gl. Kongsgård med landbohaven og 
1700-1800-tallets gårdliv. Der skal indret-
tes en mindre cafe så museumsbutikken 
tilgodeser de behov, museumsgæster så-
vel som besøgende i landskabet og lokale 
måtte have.

Frederikssund Museum
På det genåbnede Frederikssund Museum 
skal varesortimentet ligeledes tilpasses ud-
stillingens temaer med vægt på det mari-
time, fiskeri, jagt og natur. Museumsbu-
tikkens sortiment skal tilbyde varer til den 
besøgende, der vil have en lille erindring 
om museumsbesøget, og kunden, der er 
på jagt efter den personlige gave.  Der skal 
ligeledes indrettes et mindre cafeområde til 
museets gæster og besøgende i havnen.

Livslang Læring

ROMU – ny Læringsstrategi
Med en ny folkeskolereform og en ny stra-
tegiplan for museet med fokus på læring 
og museets sociale rolle har det også været 
nødvendigt at formulere museets nye læ-
ringsstrategi. Læringsstrategien skal især 
forholde sig til, at der er sket et paradig-
meskift inden for læring, hvor der nu er 
fokus på læringsmål og, hvad og hvordan 
vi skal lære. Dette gælder både dagtilbud 
for de 0-6 årige, grundskolen, ungdoms-
uddannelser og videregående uddannelser. 
Formålet med museets arbejde inden for 
læring og livslang læring er at skabe tilbud, 
der aktualiserer kulturhistorien og gør den 

tilgængelig og vedkommende for museets 
brugere, og hvor kulturhistorien kan an-
vendes praktisk til at sætte emner, begiven-
heder, livstilstande og arbejdskompetencer 
i perspektiv. Derudover vil museet under 
begrebet Mindbook inddrage sociale og 
digitale medier samt intensivere det per-
sonlige møde mellem museum og bruger.

Kurser for voksne

Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet v. Københavns Univer-
sitet holdt over fem dage en forelæsnings-
række om dansk rockhistorie på RAG-
NAROCK. Museet havde medvirket til 
forelæsningernes indhold, og samarbejdet 
var en afprøvning af, hvordan museet kan 
blive platform for og medudvikler af andre 
kultur- og videninstitutioners indhold.

FOF i Frederikssund
I efteråret fik ROMU mulighed for, i sam-
arbejde med FOF i Frederikssund, at til-
byde kurset ”Hands ON – kreativt forløb”. 
Kurset rettede sig mod børn og deres voks-
ne og blev tilrettelagt og afviklet som et 
samarbejde mellem en museumsinspektør 
og en billedkunstlærer. Over fem gange fik 
deltagerne mulighed for at komme helt tæt 
på en del af museets udstilling og samling, 
f.eks. skeletter og begravelse i vikingetiden, 
hænder og håndtegnssten eller sære ting 
fra museets gemmer. Med inspiration i  
temaet skulle deltagerne bagefter udforme 
et kunstnerisk produkt ved hjælp af be-
stemte teknikker og materialer, afstemt 
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efter temaet. Museet oplevede, at fordy-
belse og forundring samt muligheden for 
at bringe krop og sanser ind i museums-
oplevelsen virkede meget inspirerende på 
deltagerne og åbnede op for overvejelser 
og diskussioner på tværs af generationerne.  

Integration
ROMU har påbegyndt et integrationspro-
gram, hvor museets ressourcer vil blive be-
nyttet til at skabe et frirum og adspredelse 
for flygtninge og asylansøgere. Igennem en 
række formidlingstilbud vil vi bidrage til, 
at disse borgere introduceres til deres nye 
omgivelser med udgangspunkt i kultur-
historien og medvirke til at ruste dem til 
et liv i Danmark. Formidlingstilbuddene 
målrettes den brede målgruppe, som asyl-
ansøgere og flygtninge består af. Vi tilby-
der særlige formidlingstilbud fx udflugter, 
byvandringer, håndværksaktiviteter, hånd-
arbejdscafeer, arrangementer i forbindelse 
med helligdage, årlige begivenheder og 
ferier samt aktive ture rundt i området. 
Derudover tilbydes specifikke undervis-
ningstilbud, som målrettes sproghold på 
forskellige niveauer. Her bliver kursisterne 
introduceret til det danske samfund og bli-
ver præsenteret for dansk historie, kultur, 
demokrati, kongehus og arbejdsmarkedets 
udvikling. 
Nedenstående forløb er udviklet og især 
målrettet asylansøgere, der deltager i un-
dervisningen i ”Fremrykket dansk”:

Roskilde Domkirke
Med sin funktion som både domkirke og 
kongelig begravelseskirke lægger Roskilde 

Domkirke ikke kun op til en præsentation 
af byens historie, men kan også fungere 
som en introduktion til den nationale his-
torie, monarkiet og den kristne kulturarv. 
Historien præsenteres med udgangspunkt 
i de fysiske rammer og gennem dialog om 
kirke, stat og samfund. 

Velfærdsfortællinger
På opfordring af den interne skole på asyl-
center Roskilde har museet udviklet et 
tilbud om velfærdssamfundets udvikling 
med særlig fokus på arbejdsmarked og  
arbejdsliv i Danmark. 

MINDBOOK – digital og analog
Under begrebet Mindbook ønsker museet 
at optimere, udvikle og forbedre tilbud-
dene indenfor museumsundervisning, så 
de tilpasses museets nye udstillinger og for-
enklede fælles mål samt klare læringsmål. 
Derudover vil vi under mindbook ind-
drage digitale og sociale medier, så mødet 
mellem museet og dets brugere intensive-
res og foregår på medier, som især unge er 
fortrolige med. 

Med en ny folkeskolereform og en ny stra-
tegiplan for ROMU med fokus på læring 
og museets sociale rolle har det også været 
nødvendigt at formulere museets nye læ-
ringsstrategi. Læringsstrategien skal især 
forholde sig til, at der er sket et paradigme-
skift indenfor læring, hvor der nu er fokus 
på læringsmål og, hvad og hvordan vi skal 
lære. Dette gælder både dagtilbud for de 
0-6 årige, Grundskolen, ungdomsuddan-
nelser og videregående uddannelser. 
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Formålet med museets arbejde indenfor 
læring og livslang læring er at skabe tilbud, 
der aktualiserer kulturhistorien og gør den 
tilgængelig og vedkommende for museets 
brugere, og hvor kulturhistorien kan an-
vendes praktisk til at sætte emner, begiven-
heder, livstilstande og arbejdskompetencer 
i perspektiv. Derudover vil museet under 
begrebet Mindbook inddrage sociale og 
digitale medier samt intensivere det per-
sonlige møde mellem museum og bruger.

AT-koncept og AT-forløb om 
Ungdomskultur i 1950’erne
Til de kommende udstillinger på RAGNA-
ROCK er der udviklet et forløb til Almen 
Studieforberedelse på STX (i daglig tale 
blot omtalt som AT på gymnasier). Der er 
derudover udviklet et overordnet AT-kon-
cept, som skal fungere som skabelon for 
fremtidige AT-forløb på ROMU. Ved at 
tilbyde AT-forløb kan museet imødekom-
me et stort, reelt behov hos gymnasielærere 
og -elever. AT er tungtvejende forløb, som 
alle elever på STX skal igennem i løbet af 
deres studium. I AT skal eleverne arbejde 
tværfagligt og demonstrere, at de kan ar-
bejde med forskellige fagmetoder, hvilket 
kan give en dybere forståelse af et emne. 
RAGNAROCKs konkrete AT-forløb har 
titlen: ‘Ungdomskultur i 1950‘erne’, og 
det er et emne, hvis kompleksitet netop 
kan belyses med inddragelsen af forskellige 
fags viden og metoder. Forløbet består af et 
digitalt ressourcerum med en varieret kil-
desamling i forskellige formater, som imø-
dekommer så mange STX-fag som mulig,t 
samt et undervisningsforløb på museet 

med en museumsunderviser. Forløbet er 
udviklet i tæt samarbejde med Roskilde 
Gymnasium, hvor museet foreløbigt har 
afholdt to tests. I uge 9 skal forløbet testes 
på Næstved Gymnasium. RAGNAROCK 
sparrer desuden om AT med netværket  
Intrface, som står for at udvikle samar-
bejder mellem gymnasiale uddannelser  
og museer.

#Mit Roskilde – et instagramprojekt
I 14 dage skal en gymnasieklasse overtage 
museets instagramprofil og være museets 
ansigt udadtil på Instagram. Eleverne får 
mulighed for at udtrykke, hvordan de op-
lever og bruger Roskilde by i deres hver-
dag, samt hvordan byens historie og ma-
terielle kulturarv indgår i disse oplevelser 
og hverdagsliv. Forløbet skal bidrage til, 
at eleverne får en forståelse for byens ma-
terielle kulturarv samt bliver bevidste om 
deres eget forhold til denne og til dem selv 
som historieskabere. Pilotprojektet bliver 
afprøvet i 2016.

Sanselig Sprogstimulering
ROMU har, i samarbejde med J.F. Wil-
lumsens Museum, været initiativtager til 
projektet ”Sanselig Sprogstimulering”, der 
undersøger, hvordan museumsrummet og 
museernes samlinger kan være med til at 
styrke sprogudviklingen hos sprogsvage 
børn i alderen 5 – 8 år. Resultater fra dette 
projekt skal fremadrettet bruges i udvik-
lingen af lærings- og formidlingstilbud til 
museets øvrige brugere. 
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Kulturstier
I 2015 kunne ROMU via Frederikssund 
Museum tilbyde Kulturstier, et læringstil-
bud til de fire-årige i kommunens daginsti-
tutioner. I forløbet kom børnene på en rej-
se tilbage i tiden og kunne prøve, hvordan 
det var at bo, spise og arbejde i oldtiden. 
Museets store have kom i brug, når børne-
ne vandrede ad oldtidsvejen, ”tændte bål” 
og lavede mad på stenalderbopladsen eller 
dansede og sang i den store danselabyrint. 
Indenfor på museet fik børnene mulighed 
for at se de rigtige ting fra oldtiden samti-
dig med at de fik solide kopier i hænderne, 
så de selv kunne mærke stenøksens tyngde 
eller økseskæftets bløde overflade. Der blev 
også tid til at gyse over museets to vikin-
geskeletter. Forløbene er blevet evalueret 
med meget positive resultater.

MUSERUM
I Frederikssund har det siden juni 2015 
og året ud været muligt for daginstitu-
tioner og dagplejegrupper at aftale besøg i  
MUSERUM uden for normal åbningstid. 
Mandag til torsdag har MUSERUM i  
Roskilde haft udvidet åbningstid, hvor dag- 
institutioner, skoleklasser og barslende har 
kunnet booke tid til besøg fra kl. 9.30-11. 
Dette tilbud har været meget populært, og 
museet har været booket stort set hver dag 
hele året. MUSERUM har tilbudt kreative 
workshops, der understøtter læren om far-
ver mod betaling for besøgende indenfor 
den udvidede åbningstid. 

I foråret 2015 kørte MUSERUM et pilot- 
projekt med formidlingsmetoden Visual 

Thinking Strategies (VTS) i Roskilde 
Domkirke og i Palæfløjen i Roskilde.  Pilot- 
projektet var støttet med midler fra  
Nationalt Videnscenter for Historie- og 
Kulturarvsformidling. VTS er en metode, 
der skaber rum for nysgerrighed hos børn 
gennem det at observere kulturgenstande i 
en gruppesammenhæng. 

Skoletjenesten, Lejre
Lejre Kommune og ROMU fornyede afta-
len om gratis museumsundervisning. Den 
nye aftale er gældende for hele skoleåret 
2015/2016. Aftalen bevirker, at skoleklas-
ser fra Lejre Kommune tre dage om ugen 
gratis kan benytte museets undervisnings-
tilbud på besøgsstederne i Lejre og Ros-
kilde Kommuner inklusiv fjordformid-
ling samt en enkelt dag på Frederikssund 
Museum.  I 2015 benyttede 86 klasser det 
gratis tilbud. 

Skoletjenesten, Frederikssund
Frederikssund Kommunes Skoletjeneste 
på Frederikssund Museum, Færgegården, 
tilbød i 2015 kommunens skoler gratis 
museumsundervisning to dage om ugen.  
I 2015 besøgte 74 klasser museets skole-
tjeneste, og de fordelte sig på 14 forskellige 
forløb. 

Skoletjenesten, Roskilde
Roskilde Kommune støtter ROMU, såle-
des at der kan tilbydes gratis undervisning 
på museets besøgssteder i Roskilde og til 
fjordformidling tre dage om ugen samt alle 
hverdage i forbindelse med museets jule-
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omvisninger.  I 2015 benyttede 108 klasser 
det gratis tilbud. 
Klasserne fordeler sig nogenlunde jævnt 
på de forskellige forløb, men tilbuddene 
i Roskilde Domkirke er særligt populære.

I 2015 fik skoler i Roskilde Kommune 
også tilbuddet om ”mobil museumsun-
dervisning” på samme vilkår som skoler i 
Lejre Kommune. I den mobile museums-
undervisning er det museumsformidleren, 
som kom ud på elevernes folkeskole og 
kørte et undervisningsforløb der. I første 
omgang har museet prøvet med ”Stenal-
derworkshop” og ”Leg og sjov” (om barn-
dom og leg i gamle dage). 

Nye undervisningsforløb

Skole som i gamle dage, 3.-5. klasse
På Roskilde Museum blev der igen opsat 
et skolestueinventar, hvori museet nu til-
byder undervisningstilbuddet ”Skole som 
i gamle dage”. Sammen med museets lærer 
gennemfører eleverne et to timers ’rolle-
spil’, der tager udgangspunkt i en alminde-
lig skoledag fra omkring år 1900, baseret 
på datidens læringsmetoder og undervis-
ningsmaterialer.

Oplev en arkæologisk udgravning, 
3.-6. klasse
I forbindelse med den arkæologiske under-
søgelse ved VUC Roskilde i Læderstræde 
tilbød museet skoleklasser et besøg på 
udgravningsfeltet, hvor de fik indblik i de 
arkæologiske arbejdsmetoder. Eleverne fik 

mulighed for at grave og solde og arbejde-
de side om side med museets arkæologer. 
Besøget på udgravningen i Læderstræde 
fandt sted kort tid før feltet lukkede, hvor 
seks klasser fik et indblik i arkæologernes 
arbejde samt et kendskab til kilder og spor 
fra fortiden. De erfaringer museet  har fået 
ved dette pilotprojekt, vil blive benyttet 
ved kommende arkæologiske, udgravnin-
ger, hvor skoleklasser, hvis det er muligt, 
kan inviteres med.  
 
Julens engle og dæmoner, 0.-4. klasse
I tilknytning til årets juleudstilling på 
Roskilde Museum Julens engle og dæmoner  
blev der udbudt undervisning i udstillin-
gen med fokus på nissens udviklingshi-
storie fra vætte til drillenisse samt nissens 
og englens samspil og fordeling af julens 
opgaver. Helt op til 1700-tallet blev vætten 
eller nissen tillagt særlige magiske evner, 
ligesom julen blev betragtet som en ma-
gisk tid, hvor der var grobund for at tage 
varsler om høstudbytte, dyrenes sundhed, 
liv og død. Med forbedrede levevilkår og 
udbredelse af den borgerlige jul fik nissen 
en anden rolle og funktion. I forløbet var 
der fokus på nissens udviklingshistorie og 
de gode fortællinger.  

Museet har i sommeren 2015 ansat seks 
nye omvisere, der bl.a. skal varetage omvis-
ninger for skoleklasser samt deltage i andre 
af museets formidlingsaktiviteter. 
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Foredrag, indlæg i radio, 
aviser, tv m.m.

Frank Birkebæk
22. januar: 
Seminar. Forelæggelse af Roskilde Museums 
strategiplan 2016-2018, repræsentanter fra 
Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner 
samt Roskilde Museums bestyrelse, Roskilde 
Museum.
Februar: 
Rygvind. Synspunkt, Dagbladet.
April: 
Kändisser og politik. Synspunkt, Dagbladet.
29. april: 
Rundvisning for studerende fra Københavns 
Universitet. Roskilde Museum, Roskilde.
Juni: 
Synspunkt, Dagbladet.
18. maj: 
BIMUS - et biblioteks- og museumssamarbejde.  
Bibliotekskonference, Kulturstyrelsen,  
København.
27. maj: 
Radiosnak om vikingetiden. Radio Kilojoule, 
Roskilde.
29. maj: 
Præsentation af Roskilde Museums nye  
hovedindgang. Roskilde Rotary Klub,  
Roskilde Museum, Roskilde.
3. juni: 
Forelæggelse af strategiplan 2016-2018. Frede-
rikssund Kulturudvalg, Ferslev Skole, Skibby.
18. august: 
Lidt om Roskilde bys historie og Roskilde 
Museum. Rotary, Restaurant Håndværkeren, 
Roskilde.

31. august: 
Det nye Roskilde Museum. Rotary Syd, 
Roskilde Museum, Roskilde.
September: 
Gældskriser og svenske krimier. Synspunkt, 
Dagbladet.
18. september: 
Museer kan sagtens sælge ud. Kronik, 
Berlingske Tidende.
September: 
Udskillelse fra museernes samlinger. 
Indslag, TV2-News.
24. september: 
Omvisning på Roskilde Museum.  
Roskilde Museum, Roskilde.
30. november: 
Rundvisning for Roskilde Byråd. 
RAGNAROCK, Roskilde.
1. december: 
Omvisning for aftenskoleledere. Roskilde 
Museum, Roskilde.
2. december: 
Forelæggelse af udstillingsplaner for  
Lejre Museum. Lejre Kommune.
17. december: 
Rundvisning. RAGNAROCK, Roskilde.
21. december: 
Vintersolhverv. Nationalpark Skjoldungernes 
Land, Roskilde Domkirke, Roskilde.
29. december: 
Brug dog Roskilde Sygehus. Kronik af Paul 
Bundgaard og Frank Birkebæk, Roskilde Avis.

Tom Christensen
25. februar: 
Foredrag. Folkeuniversitetet i Holstebro
7. april: 
Om Lejre. Lindevang Kirke.
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22. april: 
Mannerupskatten. Roskilde Museumsforening.
20. maj: 
Om livet i hallen. Teltforedrag i Lejre.
27. maj: 
Var Danmark et kongedømme i vikingetiden. 
Folkeuniversitetet i Emdrup.
23. august: 
Interview. Weekendavisen.
13. september: 
Medvirket i Jersild og Jukeboksen. 
Radioprogram, DR 1.
4. oktober: 
Lejre bag myten. Danske Amatørarkæologer. 
Osted.
6. oktober: 
Præsentation af ”Lejre bag myten”. 
Roskilde Museumsforening.
13. oktober: 
Danefæ fra Lejre og ”Lejre bag myten”. 
TV-optagelser, DK4.
15. oktober: 
Arkæologi i guldalderen. Historisk Salon, 
ROMU.
11. november: 
Præsentation af ”Lejre bag myten”.  
Lejre Historiske Forening.
24. november: 
”Lejre bag myten”. Jysk Arkæologisk Selskab, 
Moesgaard Museum.
26. november: 
Præsentation af ”Lejre bag myten”. TV-indslag, 
Kanal Roskilde.

Gunvor Christiansen
12. januar: 
Museets oldtids- og middelalderudstilling.  
Omvisning, Himmelev Gymnasium, Roskilde. 

8. maj: 
Ideer til den nye permanente udstilling for 
middelalder. Omvisning for historielærere fra 
Roskilde Gymnasium, Roskilde.
23. september: 
Laurentii Kirkeruin og udgravningen på 
Stændertorvet. Omvisning, Kalundborg 
Museumsforening.
20.-23. oktober: 
Udgravningen Læderstræde 4. Formidling 
til seks skoleklasser fra Hvalsø, Kirke Såby 
og Sct. Jørgens Skoler.
23. oktober: 
Udgravningen Læderstræde 4.  
Omvisning, historiehold fra VUC Roskilde.

Jens Winther Johanssen
13. juli: 
Udgravningen ved Vinge Station. 
Omvisning ved åbent hus-arrangement.

Ole Kastholm
15. januar: 
Vikingernes transport til vands.  
Foredrag, Historien i Landskabet,  
Musikteatret i Albertslund.
20. februar: 
Stammefællesskaber og arkæologiske 
rekonstruktioner. Debatoplæg, Københavns 
Universitet.
4. marts: 
Bronzealderbådene fra Varpelev og Vestersø. 
Foredrag, Roskilde Museumsforening.
11. november: 
Skibet i Norden 600-1200 e.v.t. Forelæsning, 
Københavns Universitet.
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Jesper Langkilde
17. november: 
Import eller lokal? Proveniensbestemmelse af 
keramik ved hjælp af ICP-analyse. Foredrag, 
konservatorgruppen. Kulturhistorisk, natur-
historisk og kunstfagligt orienteringsmøde. 
Kolding.

Julie Nielsen
16. december: 
Ll. Karleby-skatten. Omvisning for 7. klasse  
fra Kr. Hyllinge Skole.

Claus Rohden Olesen
13. oktober: 
Udgravningen Læderstræde 4.  
Interview til ”Arkæologien Rundt.  
Roskilde og Lejre” i DK4.

Emil Winther Struve
13. oktober: 
Udgravningen ved Torøgelgårdsvej. 
Interview til ”Arkæologien Rundt. 
Roskilde og Lejre” i DK4.

Palle Ø. Sørensen
22. april: 
Introduktion til nye detektoramatører. 
Foredrag, Kroppedal Museum.
17. august: 
Nye fund fra Frederikssund. 
Foredrag, Rotary Frederikssund.
24. september: 
Palisade- og systemgravsanlæg ved Frederikssund. 
Foredrag, Bornholms Museum.

Jacob Westergaard Madsen
27. januar: 
I studiet i DR2 Dagen – tre minutters indslag 
om RAGNAROCK i anledning af bygningens 
rejsegilde. 
4. februar: 
Oplæg for Spatial Designs and Society 
studerende (RUC), Musicon.
10. april: 
I studiet i P1 Eftermiddag – tyve minutters 
indslag i anledning af premieren på filmen 
’Cobain – Montage of Heck’.
18. april: 
Lokale rockhistorier, foredrag, Kulturværftet, 
Helsingør , i anledning af åbningen af Rockens 
Helsingørkort.
23. april: 
Pigtråd i provinsen, foredrag, Kulturværftet, 
Helsingør.
19. juni: 
RAGNAROCKs samarbejde med udstillings-
leverandører: Formidlingsvisioner, historien, 
problemerne, erfaringerne, DREAM, 
Middelfart.
19. september: 
Rocken som kulturarv, oplæg i anledning af 
Golden Days festivalen, RAGNAROCK.
10. oktober: 
Interview til P6 Beat: Vi elsker Gasolin – 3 
minutters indslag om Gasolins relevans for 
museet.
22. oktober: 
Oplæg for museologi-studerende, Saxo inst., KU, 
RAGNAROCK.
27. oktober: 
Den danske dimension – med RAGNAROCK 
som bagtæppe, forelæsning på Folkeuniversitet 
(KU), RAGNAROCK.
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6. november: 
Når samlingen er digital. Oplæg til RUC MUS 
seminar: Museum 2030, RUC.
17. november: 
Oplæg for overbygningsstuderende på 
Musikvidenskab, Aarhus Universitet, 
RAGNAROCK.

Iben Bækkelund Jagd
8. juni: 
Omvisning for Helsingør Byes Museer.

Laura Maria Schütze
30. maj: 
Roskilde Ring, Roskilde Dagblad.
1. september: 
Diskussion med direktør for Dansk Jødisk 
Museum, Janne Laursen, om religion og 
museer i Religionsrapporten, 
Danmarks Radio P1.
16. april: 
Religion og museer, undervisning, 
Aarhus Universitet. 
 
Naomi Pinholt
25. marts: 
Frederikssund Museums nye udstillinger, fore-
drag for Jægerspris Lokalhistoriske Forening.
26. marts: 
Inderst inde – krop og undertøj i 300 år,  
foredrag på Frederikssund Museum.
14. april: 
Inderst inde – krop og undertøj i 300 år, fore-
drag for Roskildeegnens Slægtsforskerforening.
16. april: 
Stormflodsfortællinger, foredrag for 
Over Dråby Bylaug.

15. september: 
Fra risengrød og gås til flæskesteg og risalamande 
- tradition og fornyelse i julemaden. 
Artikel til Roskilde Avis.

 Astrid Orsleff Hansen
4. maj: 
Live indslag om alsang, TV2 Lorry.
6. juni: 
Alsang til eftertanke, Roskilde Avis. 
Indslag om husmoderfestival, Kanal Roskilde, 
september 2015.Indslag om husmoderfestival, 
Roskilde Dampradio, september 2015.
23. oktober: 
Asylansøgere i Lützhøfts købmandsgård, 
Dit Roskilde.
23. oktober: 
Når lysene tændes i den mørke tid og Lyset 
beskyttede mod mørket, OPLEV Sjælland. 

Mikkel Falk Møller
21. april: 
Foredrag om Rolling Stones med Rock- 
museum intro, Frederiksberg Bibliotek.
27. april: 
Foredrag om 60´er rockens fremkomst med 
Rockmuseum intro, Folkeuniversitetet, Emdrup.
30. april: 
Foredrag om Rolling Stones med Rock- 
museum intro, Herlev Bibliotek.
30. juni: 
Den nye Jagger eller Bono. 
Interview i Roskilde Avis.
21. september: 
Foredrag om 60´er rockens fremkomst 
med Rockmuseum intro, 
Folkeuniversitetet, Aarhus.
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2. oktober: 
Hvad gør en god Band T-shirt. 
Interview med dr.dk. 

Lena Bruun Jensen
28. januar: 
Rejsegilde på RAGNAROCK. Interview til DR 
P4 Nyheder.
 4. februar: 
Kursusholder på uddannelsen Spatial Design 
and societies, RUC.
11. august: 
Den nittede bygning skal byde på historier om 
rock og ungdomsoprør. Interview til 
Jyllandsposten.
19. november: 
Rundvisning Skolernes Læringscenter, 
RAGNAROCK.

Camilla Jul Bastholm
1. september: 
Interview til artiklen: Camillas kuriositeter, om 
konserveringen af RAGNAROCKs genstande. 
Paperboy. 
16. november: 
Skimmelsvampe i statsanerkendte museers  
samlinger. Indlæg til ODMs årsmøde. 
Kolding.
17. november: 
SARA – et redskab også for konservatorer? 
Indlæg til ODMs årsmøde. Kolding.

Mette Høj
22. april: 
Tre milesten vender hjem. Roskilde Museums-
forenings generalforsamling.
26. august: 
Tre milesten vender hjem. Paperboy.

9. november: 
Interview om Ayasofya Moskéen 
i Allehelgensgade. TV2 Lorry.
12. november: 
Interview om Ayasofya Moskéen. 
Roskilde Dagblad.

Rasmus Rosenørn
4. november: 
Ekspertkilde i DR produktion Mig og 70’erne. 
Sendt to gange på DR3 hen over efteråret og 
vinteren 2015/16.

Mia Ramsing Jensen
20. januar: 
Juleudstilling er en sanselig tidsrejse 
Dagbladet Roskilde.
3. december: 
Interview med Kanal Roskilde om 
Roskilde Museums juleudstilling Julens engle 
og dæmoner.
17. september: 
Kager og kærlige venskaber – om fest og 
farver i 1700-tallet. Oplæg ved salonaften 
på Roskilde Museum.
15. oktober: 
Der er et yndigt land – historier fra en 
gylden tid. Oplæg ved salonaften på Roskilde 
Museum.
19. november: 
Hårvand og høj cigarføring – en aften i 
1800-tallets herreværelse. Oplæg ved salonaften 
på Roskilde Museum.
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Publikationer og tryksager

Museet har gennem året publiceret en 
lang, række mindre tryksager og foldere 
i tilknytning til museets arrangementer. 
Herunder Det sker, museets aktivitetsover-
sigt. På Roskilde Museums Forlag er i det 
forløbne år udgivet:

ROMU 2014:
Peter Brandes – Portræt af en by 
Frank Birkebæk
 
Rockens Danmarkskort – Brugerens 
historier om rockens mødesteder
Line Vestergaard Knudsen 
& Jacob Westergaard Madsen
 
Danmarks Rockmuseum vokser frem 
(fotoserie)
Morten Lomholdt
 
MUSERUM 
– en brugervejledning for voksne!
Marie Abel Hesse & Anna Zieler
 
Boede der vikinger i Frederikssund?
Katrine Ipsen Kjær
 
En hårriver fra vikingetiden 
– nyt fra udgravningerne i Vindinge
Ole Thirup Kastholm
 
Stormflodsfortællinger
Naomi Hainau Pinholt
 

De første roskildedensere 
– en demografisk analyse over Roskilde-
egnes befolkning omkring år 1000
Julie Nielsen
 
Brødrende Lützhøfts -
Købmænd og iværksættere
Poul Low Møller
 
Stålmosegård, afsluttende udgravning af 
gravplads fra yngre romersk jernalder
Ole Thirup Kastholm
 
Bebyggelse fra førromersk og romersk 
jernalder ved Bauhaus, Roskilde
Ditte Kroner Gaarde

I regi af BIMU udgives 4-5 gange årligt et 
internt nyhedsbrev, hvor museets medar-
bejdere bidrager med kortere artikler om 
relevante projekter.  Blandt disse er artikel 
om erindingsformidling; Glemmer du så 
husker jeg, Artikel i BIMUS Nyt, nr. 6.

Museets medarbejdere har som forfattere 
yderligere bidraget til publikationer på føl-
gende vis:

Iben Bækkelund Jagd
 � BIMUS – når museum og bibliotek  

vil mere end blot samarbejde.  
Danske museer, nr. 4, 2015.

 � BIMUS – nye samarbejder  
– og gode naboer. Jul i Roskilde 2015.

Nikolaj Lindegaard Helms
 � Velkommen på Kulturstrøget,  

Jul i Roskilde 2015.
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Frank Birkebæk
 � Danmarks Rockmuseum,  

Jul i Roskilde 2015.
 � ROMU under udvikling,  

Jul i Roskilde 2015.

Tom Christensen
 � Lejre bag myten. De arkæologiske udgrav-

ninger. Monografi. Jysk Arkæologisk Selskab 
og ROMU.

Ole Thirup Kastholm
 � Stammefællesskaber og arkæologiske rekon-

struktioner. I: H. Lyngstrøm (red.): Stof til 
eftertanke – rekonstruktion af vikingetidens 
dragt. København.

 � Tribal Communities and Archaeological 
Reconstructions. I: H. Lyngstrøm (ed.):  
Refashioning Viking Age Garments.  
Copenhagen.

Rikke Lorentzen
 � Der er blevet leveret oldsagstegninger i 

forbindelse med diverse publikationer. 

Bygninger og bygningsdrift

I samarbejde med Roskilde Kommune 
og Frederikssund Kommune udføres der 
jævnligt tilsyn med de af kommunernes 
ejendomme, som ROMU disponerer over. 
I de kommunalt ejede eller kommunalt 
lejede bygninger bliver der hvert efterår 
foretaget et bygningssyn, som danner ud-
gangspunkt for en efterfølgende priorite-
ring af udførelse af de udvendige vedlige-
holdelsesopgaver. 

Lejre Museum og Tadre Mølle ejes af  
henholdsvis ”Den selvejende institution 
Hestebjerggård” og ”Den selvejende insti-
tution Tadre Mølle”, der hver især foreta-
ger den udvendige vedligeholdelse.  

Den indvendige vedligeholdelse af samt- 
lige museets disponible bygninger vare-
tages af ROMUs tekniske afdeling.

I løbet af 2015 blev der i museets byg-
ninger foretaget lovpligtige eftersyn af 
elevatorer og personlifte. Ligeledes blev 
der udført kontrol af samtlige installerede 
brandalarmanlæg, ABDL-anlæg, flugtvejs-
skilte, nødbelysning samt brandsluknings-
materiel m.v.

Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3
Midt på sommeren 2013 fraflyttede det 
kommunale projekt ”Phønix” de lokaler, 
de havde til rådighed i Sankt Ols Stræde 
nr. 3. Flytningen gjorde det muligt for 
ROMU at påbegynde et større byggepro-
jekt, der vil binde hele museet sammen 
med en ny Hovedindgang som omdrej-
ningspunkt. Museets eget personale gik 
straks i gang med at rydde arealerne for 
skillevægge m.v., således at der kunne ska-
bes et overblik over diverse bygningskon-
struktioner. I foråret 2014 blev arbejdet 
med forvandling til en ny og moderne  
Hovedindgang sat i gang, og et år senere - 
den 30. april 2015 kunne museet tage den 
nye indgang i brug. Samtidig blev forplad-
sen foran indgangen, Sankt Olai Plads, 
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hvor Bjørn Nørgaards værk Ragnarok er 
placeret, indviet.
15. september i år kunne vi åbne museets 
nye spisested ”ROMUS”, hvor der er plads 
til ca. 30 gæster. Samtidig har museet nu 
etableret nye mød-e og konferencefacilite-
ter, der knytter sig til hovedindgangen og 
spisestedet.

I det tidlige forår 2015 blev arbejdet med 
udskiftning af tegltaget på bygningen, der 
bl.a. rummer den nye indgang, meldt fær-
digt. I efteråret blev der i samarbejde med 
Roskilde Kommune påbegyndt ny indret-
ning at tagetagen. Disse arealer skal om-
bygges med bl.a. ny isolering, nye installa-
tioner m.v.,  således at de opfylder kravene 
til moderne standarder. Disse arealer for-
ventes at stå færdige i løbet af sommeren 
2016.

Arbejdet med udskiftning af bindingsvær-
ket på facaden ind mod Sankt Ols Gade 
blev ligeledes færdiggjort med et særdeles 
fint resultat.

Sukkerhuset, Sankt Ols Stræde1
På denne bygning blev der i 2015 påbe-
gyndt et større restaureringsarbejde af de 
eksisterende vinduer samt facaden mod 
gården. Nogle af vinduerne står dog ikke 
til at redde og må udskiftes til nye, tilsva-
rende vinduer. Samtidigt har vi benyttet 
lejligheden til at skiftet farve, således at 
bygningen vil fremtræde meget tæt på det 
oprindelige udtryk, den havde i 1756, med 
umbrafarvede vinduer og gulkalket facade 
ind mod gården.

RAGNAROCK
Bygningerne til RAGNAROCK, der er 
bygget af arkitektfirmaet COBE, stod fær-
digbyggede og blev officielt overtaget af 
ROMU i efteråret 2015. Tilbage var hele 
arbejdet med indretning af bygningens ud-
stillingsarealer, kontorer, cafe og restaurant 
samt diverse rum til forskellige funktioner 
m.m. Teknisk Afdeling overtog ansvaret 
for bygningens tekniske installationer og 
ansvaret for bygningsdriften generelt. Det 
omfattende arbejde med indretningen af 
hele Ragnarock pågår indtil åbningen i for-
året 2016. 

Lützhøfts Købmandsgård, Slagterbutikken 
og Håndværksmuseet
I Nordlængen, der bl.a. huser Håndværks-
museet, er der blevet taget initiativ til ind-
retning af et ekstra toilet. Behovet for dette 
er opstået, efter at den nye ejer af ejen-
dommen Ringstedgade nr. 6 ikke længere 
vil stille toiletterne i kælderen til rådighed 
for Købmandsgårdens øvrige brugere. Vi 
forventer, at dette arbejde bliver færdigt i 
begyndelsen af 2016. 

I Slagterbutikken fortsatte foreningen 
Slagtermuseets Venner det store arbejde 
med at færdiggøre bagbutikken og loftare-
alerne, der bl.a. skulle indeholde remtruk-
ne maskiner, røgovn og et køkken til brug 
i forbindelse med sydlængen.I slutningen 
af året kunne foreningen tage det nyindret-
tede studielokale på 1. sal i brug.
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Sankt Laurentii Kirkeruin og tårn
I forbindelse med, at Stændertovet er ble-
vet omlagt, har der været forskellige udfor-
dringer i kirkeruinen, der ligger placeret 
under belægningerne. Der har været en del 
vandnedsivning, der i flere omgange gav 
stor fare for at skade ruinen. Samtidig med 
omlægning af torvet er ovenlysvinduet 
blevet sløjfet, således at man undgår det 
skadelige UV-lys i ruinen. Her har museets 
konservator haft en stor udfordring med at 
føre tilsyn med ruinen. 

Tadre Mølle
På Tadre Mølle er Mølle Maries hus under 
en større restaurering. Dette arbejde udfø-
res udelukkende af frivillige håndværkere i 
samarbejde med ”Den selvejende institu-
tion Tadre Mølle”, der varetager bygnings-
vedligeholdet. 

Udover det almindelige og løbende ved-
ligehold har det frivillige håndværksteam 
arbejdet videre med restaureringen af stue-
huset. Desuden blev vandhjulsakslens ud-
vendige leje renoveret og fik skiftet en del 
tænder i gravhjulet.

På udearealerne bidrog museet med areal-
vedligeholdelsen i samarbejde med Tadre 
Mølles Venner. Her blev bl.a. en del af  
pilehegnet omkring kålgården fornyet.

Lejre Museum
I foråret blev et større istandsættelsesarbej-
de af de indvendige arealer i Hestebjerg-
gård påbegyndt. Planen var at indrette nye 

udstillinger, nyt indgangsparti, nyt fore-
drags-/ flexrum, m.v. 

Tagfladerne på ydersiden af nordlængen 
og sydlængen blev i løbet af året nytækket, 
og skotrenderne på tagfladen mod gårds-
pladsen blev repareret. Derudover blev alle 
facader kalket/malet, ligesom soklen blev 
tjæret.
 
Ombygningsarbejde bliver færdiggjort i 
2016 og bliver udført af afdelingens med-
arbejdere i samråd med arkitekt Henrik 
Terkelsen.

Frederikssund Museum, Færgegården
I løbet af året blev der af ROMUs såkaldte 
”MUSERUM-afdeling ” planlagt og etab-
leret en legeplads i museets have rettet mod 
mindre børn. Efter pålæg fra Frederiks-
sund Kommune blev der siden foretaget 
en række ændringer af legepladsen, således 
at den kunne godkendes. 

Efter et pålæg fra Naturstyrelsen blev de 
hegn, der omkransede legepladsen, fjernet. 
Samtidig kom der krav om at en række an-
dre hegn, opsat af den frivillige havegrup-
pe, også skulle fjernes. Det drejede sig om 
hegn rundt om blomsterbede samt rundt 
om urtehaven. Alle disse hegn blev fjernet 
i slutningen af året og dokumentation ind-
sendt til Naturstyrelsen.

Efter mange problemer med den eksiste-
rende brandalarm valgte kommunen i slut-
ningen af året at skifte hele anlægget. 
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Udendørsarealer

Roskilde Museum
Vedligeholdelsen af den smukke museums- 
gård er blevet udført af afdelingens medar-
bejdere i samarbejde med Roskilde Kom-
munes gartnerafdeling.

Lejre Museum. Center for Kulturmiljø 
og Historie
Museet har i samarbejde med to eksterne 
firmaer stået for arealvedligeholdelse om-
kring Hestebjerggård, mens haveholdet fra 
Lejre Museumsforening klarede opgaven 
på Gl. Kongsgård.

Tadre Mølle ∙ Museum ∙ Naturcenter
Haveanlæggene er blevet passet med stor 
ildhu af Tadre Mølles Venner. I samarbejde 
med Tadre Mølles Venner bidrog museet 
med arealvedligeholdelsen. Her blev bl.a. 
en del af pilehegnet omkring kålgården 
fornyet.

Frederikssuns Museum, Færgegården
Det fine haveanlæg og urtehaven blev 
i 2015 passet og vedligeholdt med stor 
omhu af den frivillige havegruppe. De øv-
rige arealer blev vedligeholdt af ROMUs 
tekniske personale.
Det kraftige snevejr i december måned  
bevirkede, at mange,store grene på træerne 
i museets have knækkede og faldt ned.  
Efterfølgende har der været en større op-
rydning, som først kan afsluttes i 2016.

Inventar og materiel
ROMUs tekniske afdeling har i forbindelse  
med årets særudstillinger og øvrige arran-
gementer i 2015 bl.a. fremstillet diverse 
montrer, podier og plancher samt stået for 
den omfattende, fysiske indretning af ud-
stillingsområderne på afdelingerne i Ros-
kilde, Lejre og på Færgegården i Frederiks-
sund.
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Test af formidlingsprojekter 
på årets Roskilde Festival.
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Bestyrelser, råd og foreninger

Roskilde Museums bestyrelse

Udpeget af Roskilde Byråd
Borgmester Joy Mogensen (formand)
Roskilde Kommune
Rådhuset 1, Postboks 100
4000 Roskilde

Birgit Pedersen
Sankt Laurentii Vej 3, 1. th.
4000 Roskilde

Poul Andersen
Vibesøvej 7
4000 Roskilde

Peter Madsen
Nordvej 10 B
4000 Roskilde

Henrik Stougaard
Asylgade 37, 1.th.
4000 Roskilde

Udpeget af Lejre Kommunalbestyrelse
Borgmester Mette Touborg 
(næstformand)
Lyndby Gade 19, Lyndby
4070 Kirke Hyllinge

Lena Holm Jensen
Vibevænget 13 A
4320 Lejre

Martin Stokholm
Bøgevej 16
4330 Hvalsø

Udpeget af Frederikssund 
Kommunalbestyrelse
Borgmester John Schmidt Andersen 
(næstformand)
Frederikssund Kommune
Torvet 2 
3600 Frederikssund

Kim Rochhill 
(orlov 1/11-2015 til 31/1 2016)
Skovvejen 8
4050 Skibby

Jens Ross Andersen
Vænget 3
3630 Jægerspris

Kenneth Jensen 
(1/11-2015-31/1-2016)
Fyrrehaven 18
3630 Jægerspris

Udpeget af rektoratet, RUC
Rektor Ib Poulsen 
Roskilde Universitet 
Hus 04.21, Universitetsvej 1, postboks 260
4000 Roskilde 

Udpeget af museumsforeningerne 
i Roskilde Kommune
Esben Andersen
Møllevej 20
4040 Jyllinge

Udpeget af museumsforeningerne 
i Lejre og Frederikssund Kommuner 
Michael Reich
Tørslevvej 39 B
3630 Jægerspris
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Roskilde Museumsforenings bestyrelse
 � Ole Rötzler Møller (formand)  

indtil 22. april 2015
 � Niels Bentsen (næstformand)
 � Birgitte Fink 
 � Carl Christian Hansen  

(formand – fra 22. april)
 � Vagn Jensen 
 � Anne-Lise Ølgaard
 � Keld Holm fra 22. april 2015
 � Jonna Waage fra 22. april 2015
 � Louise Dahl Christensen, ROMU.  

Fra 1. marts 2015
 � Mette Høj, ROMU. Til 28. februar 2015

Lejre Museumsforenings bestyrelse
 � Philippe Bourbon (formand) 
 � Hans Kongsgaard (næstformand)
 � Anne Marie Holm Andersen
 � Solveig Bruun,  

udpeget af Lejre Historiske Forening
 � Ole Christiansen 
 � Hans Jørgen Lyck Larsen 
 � Arne Hardis
 � Vivian Møller (sekretær)
 � Else Kristiansen

Bestyrelsen for Tadre Mølles Venner 
 � Bendt Olsen (formand) 
 � Bent Brun (næstformand)
 � Connie Olsen (kasserer)
 � Karin Gottfredsen
 � Svend-Erik Ravn
 � Bente Åbjerg Søderberg
 � Ulla Sønderskov
 � Jørgen Søgaard, suppleant
 � Ib Læsøe Olsen, suppleant

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution 
Hestebjerggaard (DSI-H) 
 � Philippe Bourbon Parma,  

Lejre Museumsforening (formand)
 � Hans Olsen, Lejre Kommune  

(næstformand)
 � Frank Birkebæk, ROMU, tilforordnet
 � Tine Kongsgaard, bestyrelsesudpeget  

(kasserer)
 � Carl Christian Hansen,  

Roskilde Museumsforening
 � Alf Nielsen, Gl. Lejre Bylaug
 � Olav Sejerø, Lejre Historiske Forening
 � Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen, 

observatør
 
Bestyrelsen for den Selvejende Institution 
Tadre Mølle (DSI-TM)
 � Bent Gottfredsen, EHF/DN (formand)
 � Bendt Olsen, TMV (næstformand)
 � Karsten Druedahl, TMV (kasserer)
 � Martin Stockholm, KB, Lejre Kommune
 � Lene Holm Jensen, KB, Lejre Kommune
 � Jens Peter Simonsen, observatør,  

Naturstyrelsen
 � Inge Søgaard, ekstern sekretær

Bestyrelsen for Egnshistorisk Forening 
i Gundsø
 � Esben Andersen (formand)
 � Jørgen Jensen (næstformand)
 � Robert Tinghøj Hansen (kasserer)
 �  Jette Petersen (sekretær)
 � Karsten Haack
 � Ib Nielsen 
 � Jørgen Jensen
 � Birthe Trampedach
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 � Finn Alm (suppleant)
 �  Anni Ferdinand (suppleant)
 � Flemming Brix (suppleant)

Bestyrelsen for Færgegårdens Venner
 � Michael Reich (formand)
 � Henny Bøgh
 � Mette Rønne
 � Knud B. Christoffersen
 � Laiff Pedersen
 � Kirsten Darger
 � Poul Mortensen
 � Jens Lindgreen (suppleant) 
 � Ernst Vendelø (suppleant)
 � Niels Nielsen (revisor)

Museumsrådet for RAGNAROCK 
 � Kim Ove Olsen, CAT Science (formand)
 � Franz Beckerlee
 � Hans Otto Bisgaard
 � Henrik Rasmussen, Roskildegruppen
 � Niels Senius Clausen
 � Olav Harsløf, Performance Design, RUC
 � Peter Ingemann
 � Erik Kristiansen,  

Institut for Kommunikation, Virksomhed 
og Informationsteknologier, RUC

 � Niels Ulrik Sørensen
 � Kasper Falkenberg
 � Carla Camilla, Art Rebels
 � Frank Birkebæk, ROMU
 � Lena Bruun Jensen, ROMU

Museumsrådet for Roskilde Kommune
 � C.C. Hansen, Roskilde Museumsforening 

(formand)
 � Vagn Jensen, Roskilde Museumsforening

 � Birgitte Fink, Roskilde Museumsforening
 � Jette Petersen, Egnshistorisk Forening i 

Gundsø 
 � Jørgen Jensen, Egnshistorisk Forening i 

Gundsø 
 � Esben Andersen, Egnshistorisk Forening i 

Gundsø 
 � Laura Marie Schütze, ROMU, sekretær

Museumsrådet for Lejre Kommune
 � Philippe Bourbon, Lejre Museumsforening 

(formand) 
 � Karl Frandsen, Lejre Historiske Forening 

(næstformand)
 � Bent Gottfredsen, Egnshistorisk Forening 

for Hvalsø
 � Bendt Olsen, Danmarks Naturfrednings-

forening
 � Kjeld Ewald Jensen, Tadre Mølles Venner
 � Bjarne Holm, Bramsnæs Lokalhistoriske 

Forening
 � Tom Christensen, ROMU, sekretær

Museumsrådet for Frederikssund Kommune
 � Knud Christoffersen, Færgegårdens Venner 

(formand)
 � Anne-Mette Aarøe, Historisk Forening i 

Jægerspris 
 � Jens Lindgreen, Lokalhistorisk Forening for 

Slangerupegnen 
 � Jørgen Husmer, Skibslauget Sommerflid
 � Orla Hansen, Historisk Forening for Skib-

byegnen
 � Peter Thinghøj Christiansen, Frederikssund 

Historiske Forening 
 � Naomi Pinholt, ROMU, sekretær
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Museumsforeninger

Fem museumsforeninger/lokalhistoriske 
foreninger er støtteforeninger til ROMU. 
Det drejer sig om Roskilde Museumsfor-
ening, Egnshistorisk forening i Gundsø, 
Færgegårdens Venner, Lejre Museumsfor-
ening samt Tadre Mølles Venner. Museet 
samarbejder med alle foreningerne, både 
gennem aktiviteter og arrangementer, og 
museumsrådene, som foreningerne er re-
præsenteret i.
Roskilde Museumsforening har desuden 
indgået en aftale med museet om løsning 
af administrative opgaver m.v.

Roskilde Museumsforening
Generalforsamlingen blev afholdt den  
22. april på Roskilde Gymnasium med 
deltagelse af omkring 280 personer. På  
generalforsamlingen trådte foreningens 
mangeårige formand Ole Rötzler Møller af. 
Ny formand blev Carl Christian Hansen.  
Efter den ordinære generalforsamling 
holdt museets medarbejdere indlæg om 
aktuelt fra museets arbejdsmark.
Foreningens forårstur gik til Skotland og 
Orkneyøerne i dagene 12.-18. maj med 
deltagelse af 57 personer. Den årlige som-
merudflugt fandt sted den 29. august, og 
turen gik til Nyborg, hvor deltagerne bl.a. 
så Nyborg Slot og fæstningen omkring 
slottet. Fra ROMU deltog Louise Dahl 
Christensen på begge ture.

Lejre Museumsforening
Lejre Museumsforenings ordinære general- 
forsamling blev afholdt den 28. april, 
hvor museumsinspektør Naomi Pinholt 
efterfølgende foredrog om undertøjets 
kulturhistorie. Lejre Museumsforening 
havde ved årets udgang en husstandsmed-
lemskreds på 115 og var medudgiver af det  
lokalhistoriske tidsskrift Lethrica. 

Tadre Mølles Venner
Foreningens formål er at medvirke til 
møllens vedligeholdelse som nationalt 
kulturminde samt i tæt samarbejde med 
ROMU at deltage i driften af møllegården 
som museum og naturcenter. Foreningen 
bidrog med personale i caféen og møllen 
på alle åbnings- og arrangementsdage.  
Foreningens generalforsamling blev af-
holdt den 19. marts. Foreningen havde i 
2014 en medlemskreds på omkring 150 
husstandsmedlemskaber, hvoraf omkring 
25 var aktive på møllen. Foreningen send-
te løbende nyhedsbreve ud til medlems-
kredsen og var medudgiver af tidsskriftet 
Lethrica. 
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Medlemmer af nævn, råd, 
bestyrelser m.m.

Frank Birkebæk
 � Direktør for Anlægsfonden RAGNAROCK.
 � Formand for bestyrelsen for Dansk Jødisk 

Museum.
 � Formand for bestyrelsen for Museet for 

Samtidskunst.
 � Formand for Møller-Clausen Fonden.
 � Medlem af § 17, 4 udvalg for innovation 
 � af velfærd, Albertslund.
 � Medlem af bestyrelsen for Fonden til for-

midling af kulturarven Roskilde Domkirke.
 � Medlem af bestyrelsen for Nationalpark-

projektet ”Skjoldungelandet”.
 � Medlem af Byggeudvalg og Følgegruppe 

for RAGNAROCK.
 � Medlem af Komiteen for De Kultur- 

historiske Bogsamlinger i Roskilde.
 � Medlem af Komiteen for Folkeuniversitetet 

i Roskilde.
 � Medlem af Network of European Museum 

Organisations (NEMO), de europæiske  
museumsorganisationers samarbejdsorgan.

 � Medlem af styregruppen for BIMUS.
 � Medlem af Sygehusgruppen for bevarelse  

af Roskilde Sygehus.
 � Præsident for Franz Schubert Selskabet 

Danmark.
 � Tilforordnet i Den Selvejende Institution 

Hestebjerggård.

Iben Bækkelund Jagd 
 � Medlem af bestyrelsen for ODM;  

Organisationen af Danske museer.
 � Medlem af bestyrelsen for Skjoldungelandet 

(tom. marts 2015). 

 � Medlem af bestyrelsen for Nationalparken 
Skjoldungernes Land.

 � Medlem af bestyrelsen for Farumgaard-
Fonden.

 � Medlem af og koordinator for  
Chefnetværket, ODM.

 � Medlem af koordineringsudvalget for Kul-
turhistorisk Orienteringsmøde, Nyere tid.

 � Kontaktperson i Kulturarvsudvalget under 
Roskilde Domsogns Menighedsråd.

 � Medlem af kredsen af Danske og Grøn-
landske Verdensarvssteder, Slots- og Kultur-
arvsstyrelsen.

 � Medlem af RUCMUS-styregruppen.
 � Medlem af styregruppen for Nationalpark-

projekt Roskilde-Lejre (tom. marts 2015).
 � Medlem af styregruppen for BIMUS.
 � Suppleant i bestyrelsen for L.A. Rings  

Venner.

Søren Moses
 � Sekretær i bestyrelsen for Den Selvejende 

Institution Hestebjerggård.
 � Medlem af Grønt Råd i Lejre Kommune.

Louise Dahl Christensen
 � Medlem af bestyrelsen for Roskilde  

Museumsforening.
 � Medlem af børnekulturnetværk.  

Roskilde Kommune.
 � Medlem af netværk for museumsunder-

visning for børn med særlige behov.
 � Medlem af skoletjenestenetværk,  

København.
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Tom Christensen
 � Sekretær for Museumsrådet for Lejre  

Kommune.
 � Observator i bestyrelsen for Lejre  

Museumsforening.

Ole Kastholm
 � Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund  

for Roskilde Amt.
 � Medlem af styregruppen for ”Hus og bolig  

i neolitikum og ældre bronzealder”.
 � Medlem af dialoggruppen for danefæ- 

administration. Nationalmuseet.
 � Medlem af redaktionen, tidsskriftet  

”Gefjon”.

Jesper Langkilde
 � Medlem af bestyrelsen for Foreningen  

Land og By i middelalderen.
 � Medlem af bestyrelsen for forskningsnet-

værket Baltic and North Atlantic Pottery 
Research Group.

 � Medlem af referencegruppen for netværket 
Sjællands Middelalder.

Palle Ø. Sørensen
 � Medlem af følgegruppen for Gudme- 

projektet. Slots- og Kulturstyrelsen.
 � Medlem af dialoggruppen for danefæ- 

administration. Nationalmuseet.
 � Medlem af Hørup Skovråd. Naturstyrelsen.
 � Medlem af styregruppen for projekt Lærke-

fryd. Roskilde og Kroppedal Museer.

Lena Bruun Jensen
 � Medlem af Byggeudvalget, RAGNAROCK.
 � Medlem af Chefnetværket, ODM.

 � Medlem af Anlægsfonden for  
RAGNAROCK.

 � Medlem af Følgegruppe for  
RAGNAROCK. 

 � Medlem af Kultur-Erhvervsforum.
 � Medlem af Museumsrådet for  

RAGNAROCK.
 � Formand for European Network  

of Rock and Pop Museums.
 � Medlem af Netværk for  

Dansk Lydteknologi.
 � Medlem af advisory board Cultural  

Leadership uddannelse i Norden.

Nikolaj Lindegaard Helms
 � Medlem af Dialogforum Roskilde.
 � Medlem af Erhvervsforum Roskilde.
 � Medlem af Kulturnetværk Frederikssund.

Jacob Westergaard Madsen
 � Medlem af DREAMs projektgruppe.
 � Medlem af forskningsnetværket Research 

Network for Studies in the Curatorial.
 � Kontaktperson til intrface. 

Camilla Jul Bastholm
 � Medlem af koordineringsudvalget for Kul-

turhistorisk Orienteringsmøde, Bevaring.
 � Medlem af Bestyrelsen for Nordisk  

Konservatorforbund.
 � Formand for Nordisk Konservatorforbunds 

netværk: Biologisk nedbrydning i museums-
samlinger.

 � Medlem af Nordisk Konservatorforbunds 
netværk: Bevaringspolitisk netværk.

 � Medlem af Nordisk Konservatorforbunds 
netværk: Arkæologisk Metal.

 � Medlem af Dragt og Tekstilpuljen.
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 � Medlem af livlinegruppe under digitalise-
ringsprojektet SARA.

Mette Høj
 � Medlem af bestyrelsen for Bevaringscenter 

Øst.
 � Medlem af livlinegruppe under digitalise-

ringsprojektet SARA.

Laura Maria Schütze
 � Medlem af koordinatorgruppen for  

Nyere tids netværk, ODM.
 � Medlem af nationalt kapitel 8 netværk  

for nyere tid, ODM.
 � Medlem af forskningsnetværk, ODM.
 � Medlem af Etnografisk Netværk.
 � Sekretær for Museumsrådet, Roskilde  

Kommune.
 � Kontaktperson, RUCMUS.

Rasmus Rosenørn
 � Medlem af det videnskabelige råd for 

TEMP - tidsskrift for historie. 

Naomi Pinholt
 � Sekretær for Museumsrådet for Frederiks-

sund Kommune.
 � Medlem af Dragtpuljen.
 � Medlem af Netværket af Professionelle  

Kulturaktører i Frederikssund Kommune.

Anna Zieler
 � Medlem af det børnekulturelle netværk 

Copenhagen Kids.
 � Medlem af det børnekulturelle netværk i 

Roskilde.
 � Medlem af VTS Danmark.

Marie A. Hessel
 � Medlem af det børnekulturelle netværk 

Copenhagen Kids.
 � Medlem af det børnekulturelle netværk i 

Roskilde.
 � Medlem af VTS Danmark.

Personale

Fast personale
 � Frank Birkebæk, direktør.
 � Jørgen Birkholm, museumsassistent,  

Tadre Mølle.
 � Lars Buhl, forretningsfører.
 � Tom Christensen, museumsinspektør. 
 � Louise Dahl Christensen,  

museumsinspektør.
 � Gunvor Christiansen,  

vikar for museumsinspektør.
 � Anders Drewsen, håndværker. 
 � Lene Fredtoft, administrativ medarbejder.
 � Joan Halling, kontorassistent.
 � Astrid Orsleff Hansen, projektansættelse, 

formidlingsinspektør. Tiltrådt 1. februar.
 � Ole T. Kastholm Hansen,  

museumsinspektør.
 � Nikolaj Lindegaard Helms,  

kommunikationschef. 
 � Mette Høj, overinspektør for Samlings-  

og Bevaringsafdelingen.
 � Iben Bækkelund Jagd, vicedirektør.  

Afdelingsleder for drift og forvaltning.
 � Anders Jensen, museumshåndværker.
 � Lena Bruun Jensen, vicedirektør,  

RAGNAROCK.
 � Martin Rovang Jensen, museumsinspektør. 

Fratrådt 30. april.
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 � Martin Jønsson, praktisk medhjælp.  
Fratrådt 31. august.

 � Malene Knudsen, projektsekretær.
 � Cille Krause, museumsinspektør.
 � Brian Lund Knygberg. museumshånd-

værker. Tiltrådt 1. september.
 � Carlo Lambrecht, projektleder for  

værksteds- og bygningsprojekter.  
Fratrådt 1. april.

 � Jesper Langkilde, museumsinspektør.  
Tiltrådt 1. december.

 � Hanne Larsen, kontorassistent.
 � Annemette Birk Lund, overinspektør for 

Forsknings- og formidlingsafdelingen. 
 � Rikke Franch Lorentzen, museumsassistent.
 � Charlotte Günther Madsen, naturvejleder.  

Orlov. Fratrådt 15. juni.
 � Jacob Westergaard Madsen, museumsinsp.
 � Jesper Mortensen, museumshåndværker. 

Tiltrådt 1. november.
 � Søren Moses, museumsinspektør.
 � Hans-Henrik Møller-Andersen, kommis, 

Lützhøfts Købmandsgård. 
 � Jeanette Møller Nielsen, museumsassistent.
 � Morten Nielsen, forvalter, afdelingsleder  

for Bygnings- og teknikafdelingen. 
 � Svend Bjarne Nielsen, museumsassistent.
 � Kristina Nordin, grafiker.
 � Camilla Bastholm Pedersen, konservator. 
 � Naomi Pinholt, museumsinspektør.
 � Rasmus Rosenørn, museumsinspektør. 

Tiltrådt 1. august.
 � Laura Maria Schütze, museumsinspektør.
 � Tina Sundling, museumsvært.
 � Lotte Lai Sørensen, skoletjenesten.
 � Palle Sørensen, museumsinspektør.
 � Kirstine Tonnesen, regnskabsmedarbejder. 
 � Kurt Willumsen, skoletjenesten.

Projektansatte
 � Andreas Grundtvig Binder,  

projektmedarbejder, arkæologi.
 � Maria Lund Broholm,  

projektmedarbejder, arkæologi.
 � Brendan Fagan, projektmedarbejder.  

Anette Gade Kristensen, projektansættelse, 
museumsassistent. 

 � Niels Fischer, projektmedarbejder,  
arkæologi.

 � Signe Frederiksen, vikar for inspektør  
samt projektmedarbejder, nyere tid og 
formidling.

 � Sophia Marie-Louise Glud,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Ditte Kroner Gaarde, projektmedarbejder, 
arkæologi. 

 � Anders Hagensen, projektansættelse, 
arkæologi. 

 � Mette Kærgaard Hansen, p 
rojektmedarbejder, RAGNAROCK.

 � Marie Abel Hesse, museumsformidler, 
Børnemuseet Muserum.

 � Frida Hjaltested,  
projektmedarbejder, kommunikation.

 � Bo Berggreen Jensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Mia Ramsing Jensen,  
projektmedarbejder, formidlingsinspektør. 

 � Veronika Liv Johansen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Jens Winther Johannesen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Kirstine Louise Juncher,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Anne Sofie Jørgensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Jonas Jæger, projektmedarbejder, arkæologi.
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 � Katrine Lykke Ipsen Kjær,  
projektansættelse, arkæologi.

 � Pernille Kokfelt, projektansættelse,  
konservator. 

 � Benny Kusk, projektmedarbejder,  
regnskabsfører.

 � Eva Elise Ligaard, praktikant,  
RAGNAROCK.

 � Line Aaberg Lund,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Philip Kristian Dons Madsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Mikkel Falk Møller, projektansat,  
kommunikation.

 � Olga Sjøstrand Nakling,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Julie Nielsen, projektmedarbejder,  
arkæologi.

 � Helle Nielsen, projektmedarbejder,  
RAGNAROCK.

 � Niels K.V. Nielsen,  
udgravningsmedhjælp, arkæologi.

 � Claus Rohden Olsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Mette Christina Olsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Marion Ree, projektmedarbejder, arkæologi.
 � Louise Rich, projektmedarbejder,  

RAGNAROCK.
 � Lizette Lysholt Salge,  

projektmedarbejder, arkæologi.
 � Carl-Johan Schlätzer, museumsvært.
 � Nicolai Sichlau, projektmedarbejder,  

nyere tid.
 � Signe France Schmidt,  

projektmedarbejder, arkæologi.
 � Christian Dedenroth-Schou,  

projektmedarbejder, arkæologi.

 � Disa Lundsgård Simonsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Emil Winther Struve,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Lene Diana Tranekjær,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Karina Holm Truelsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

 � Andreas Fredslund Sørensen,  
projektmedarbejder, RAGNAROCK.

 � Anna Zieler, museumsformidler,  
Børnemuseet Muserum.

 � Louise Alsing Vesth, projektmedarbejder.
 � Anne Kirstine Vestergaard,  

projektansættelse, arkæologi.
 � Frederiks Voss, projektmedarbejder.  

Nyere tid.
 � Amalie Wulff, projektansættelse,  

grafikerassistent.
 � Camilla Zaulich, praktikant,  

RAGNAROCK.

Andet lønnet personale
 � Ole Andersen, museumsmedhjælp.
 � Katinka Lai Appelt, museumsvært.
 � Katrine Illemann Becker, museumsvært.
 � Nikolaj Burup, underviser.
 � Phillippe Bourbon, underviser.
 � Anne Broberg, underviser.
 � Lone Fasmer, museumsmedhjælp.
 � Isabella Fuglø, underviser.
 � Johan Gauritz, museumsvært.
 � Karin Theil Gregersen, omviser,  

Lejre Museum.
 � Marie Pfeiffe Hacke, museumsvært.
 � Emily Hahn, museumsvært.
 � Asge René Hansen, omviser.
 � Simon Brammer Hansen, formidler.
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 � Henriette Horvart, omviser. 
 � Rasmus Keinicke Hovgaard, museumsvært.
 � Frida Julie Jessen, omviser.
 � Ninamar Jørgensen, museumsvært.
 � Lennart Hovgaard Kock, museumsvært.
 � Anna Krog, underviser.
 � Heino Larsen, museumsmedhjælp.
 � Pia Larsen, underviser.
 � Anika Nielsen, museumsvært.
 � Cecilie Nielsen, omviser.
 � Katrine Nielsen, underviser  

og museumsvært.
 � Frederik Laurent Nielsen, museumsvært.
 � Kirsten Ramkær, omviser.
 � Signe Boe Rasmussen, omviser.
 � Ole Ring, konserveringstekniker. 
 � Isabella Dul Sten, omviser.
 � Karina Holm Truelsen.
 � Jørgen Ulriksen, omviser.
 �  Julie Dam Larsen, museumsvært.
 � Carl-Johan Schlätzer, museumsvært.
 � Boris Boye Sørensen, museumsmedhjælp.
 � Benjamin Hammerum, grafikerassistent.
 � Franck Diallo, projektmedarbejder.

Praktikanter
Museet modtager løbende praktikanter fra 
uddannelsesinstitutioner. Praktikopholdene 
indgår som en del af deres uddannelse.

 � Maiken Keis Bonde, UCSJ, Roskilde.
 � Andreas Bjerre, historie, RUC.
 � Signe L Christoffersen, musik, AAU.
 � Mette Falk, historie, KU.
 � Andreas Fredslund, historie, AU.
 � Christine Kammerer, moderne kultur, KU.
 � Mia Pilgård, etnologi, KU.
 � Christian Traulsen, musik, AU.

 � Andreas Kielland, IVA.
 � Louise Vesth, etnologi, KU.

Frivillige
Museet har en nedskrevet frivilligpolitik, der 
tager sigte på at opfylde formelle krav og sikre 
en gensidighed i forholdet mellem museum og 
frivillig. Museets store gruppe af frivillige kon-
centrerer sig om specifikke emner på museets 
forskellige besøgssteder. De frivillige har været 
en uvurderlig hjælp til at løfte museets forskel-
lige arbejdsopgaver – såsom: Håndværk og 
husflid, vedligeholdelse af museets både og ha-
ver, kaffebrygning og kagebagning samt hjælp 
til diverse arrangementer og undervisning. 

Arne og Jørgen Bådelauget:
 � Frank Andersen
 � Lasse Aufeldt
 � Jens Hansen
 � Keld Hansen
 � Niels Løth Hansen
 � Poul Hansen
 � John Larsen
 � Kjeld Larsen
 � Kim Rockhill
 � Karsten Munkvad
 � Lars Ulrich
 � Bill Østergaard

Frederikssund Museum:
 � Annalise Thygesen
 � Bodil Hare
 � H. C. Jensen
 � Else Marie Faber
 � Esther Jensen
 � Gurli Christensen
 � Jens Pilegaard
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 � Jørgen Rasmussen
 � Jørgen Kongsvig
 � Karen Clemmensen
 � Karen Fuhr
 � Keld Fuhr
 � Kirsten Darger
 � Linda Sofia Moseberg Scheutz
 � Lise Davidsen
 � Mette Rønne
 � Ove Hansen
 � Solveig Knudsen

Frivillige fra Lejre Museumsforening:
 � Karen Andersen
 � Allis Bergh
 � Hans Jørgen Lych Larsen
 � Solveig Bruun
 � Karl Frandsen
 � Vagn B. Hansen
 � Else Kristiansen
 � Vivian Møller
 � Ilse Kaas
 � René Kaas
 � Irene Nielsen
 � Anna K. Pedersen
 � Annelise Rahbek Poulsen
 � Ole Sivertsen
 � Tove Sivertsen
 � Grethe Lyndby-Jensen
 � Karin Fisker
 � Karen Moeberg
 � Birgit Jensen

Frivillige fra Tadre Mølle:
 � Lone Fasmer

Roskilde Museum:
 � Helle Gellett
 � Helle S. Larsen
 � Lisbeth Hansen
 � Anne M. Jensen
 � Birthe Marie Renvald
 � Jørgen Ulriksen
 � Keld Holm
 � Birte Kirstine Poulsen
 � Bente C. Sandvik
 � Mia Bjørnson
 � Lone Fasmer

Lützhøfts Købmandsgård:
 � Heino Larsen

Håndværkersmuseet:
 � Villy Olsen
 � Kaj Hansen
 � Hans Chr. Ertmann
 � Olav Nielsen
 � Kjeld Klarskov Jensen 
 � Ole Vang Pedersen 
 � Ernst Christensen
 � Steen Olsen
 � Per Schäffer
 � Gerhard Hansen 
 � Peter Hansen
 � Niels Hansen
 � Knud Nielsen
 � Mogens Nielsen
 � Arne Bent Jacobsen
 � Pauli Olesen
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Arkæologigruppen:
 � Knud Sørensen
 � Steen Nielsen
 � Hans Herman Jensen
 � Bent Thyge Johansen
 � Bodil Hansen
 � Birgit Hougaard
 � Børge Rask Larsen

Skibslauget Sommerflid:
 � Peter Bang
 � Hans-Ole Bergstrøm
 � Aage Christensen
 � Bente og Lars Feilberg
 � Lind og Poul Henriksen
 � Ruud Hermansen
 � Arne Hemmje
 � Jørgen og Annelise Husmer
 � Ditte og Steen Højfeldt
 � Jonna Jensen
 � Ragnhild Kalleshave
 � Kurt Kryger
 � Lilly Lund
 � Bente og Per Madsen
 � Kaj Madsen
 � Kaj Bruun Mortensen
 � Flemming Nielsen
 � Grethe Nielsen
 � Niels Nielsen
 � Svend Aage Berdin Nielsen
 � Ellen Nørskov
 � Jannik Palmvig
 � Aggi og Ejnar Pedersen 
 � Jørgen Rasmussen
 � Poul Rickardt
 � Ragnhild Kofoed Riis
 � Inge Simonsen
 � Karsten Skousbøll

 � Kjeld Sandahl Skov
 � Bente Thomsen
 � Hans Sørensen
 � Niels Winther

RAGNAROCK:
 � Erling Schliemann
 � Henrik Enevoldsen

Uddannelse, seminarer, 
konferencer

Frank Birkebæk
21. januar: 
Chefnetværksmøde. ODM, Korsør.
22. januar: 
Strategiseminar. Om Roskilde Museums 
strategiplan 2016-2018, Roskilde.
26. januar: 
Roskilde Bymidte – markedsplads og 
oplevelsesrum. Workshop, Roskilde Kommune, 
Roskilde Gymnasium.
22.-24. marts: 
Studietur. Anlægsfonden RAGNAROCK, 
England.
18. maj: 
BIMUS. Oplæg ved bibliotekskonference, 
Kulturstyrelsen, København.
15. juni: 
Dialogmøde. Om Roskilde Kommunes nye 
Kultur- og Idrætspolitik. Rådhuset, Roskilde 
Kommune.
6.-9. september: 
Studietur. Fonden til formidling af kulturarven 
Roskilde Domkirke, Polen.
20.-22.september: 
Studietur, London.
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23. september: 
Stormøde om tilsyn med Fredede Fortids-minder. 
Kulturstyrelsen, Odense.
8.-9. oktober: 
Kulturstyrelsens årsmøde. 
Kulturstyrelsen, Nyborg.
25. november: 
Borgermøde om indhold i kommende besøgs-
center ved domkirken. Fonden til formidling 
af kulturarven Roskilde Domkirke, Roskilde.
16.-17. december: 
Lederseminar. BIMUS, Lund.

Iben Bækkelund Jad
15. januar: 
Nyere tids netværksmøde, ODM, Holbæk.
21.-22. januar: 
Chefnetværksmøde ODM, Korsør.
22. januar: 
Strategiseminar. Om Roskilde Museums 
strategiplan 1016-2018, Roskilde.
1. februar: 
Etiske teorier. Folkeuniversitetet. Emdrup.
5. februar: 
Studietur Moesgaard, Århus.
5. marts: 
Studietur, Kongernes Jelling, Jelling.
23. april: 
Generalforsamling, ODM, Vartorv.
11.-13. april: 
Studietur udstillinger, Amsterdam.
30.-31. maj: 
Scholé, Tisvildeleje.
8.-10. september: 
Nordisk Museumsmøde, Hamer, Norge.
20.-22. september: 
Studietur, London.

30. september-1. oktober: 
Bestyrelsesseminar, ODM, Køge.
8.-9. oktober: 
Kulturstyrelsens årsmøde, Nyborg.
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.
15. december: 
Danmarks Historier, DR og Kulturstyrelsen, 
København.
16.-17. december: 
Lederseminar. BIMUS, Lund.

Lena Bruun Jensen
21.-22. januar: 
Chefnetværksmøde ODM, Korsør.
6. februar: 
Studietur til Moesgaard.
22.-24. marts: 
Studietur følgegruppe, Paris.
4.-5. maj: 
TIDE EU projektmøde, Paris. 
1.-3. september: 
EURO Rock netværksmøde, Trondheim.
7.-8. september: 
TIDE EU projektmøde, Barcelona.
8.-9. oktober: 
Kulturstyrelsens Årsmøde, Nyborg Strand.

Louise Dahl Christensen
9.-11. marts: 
Internationalt formidlingsseminar: 
Why Museums? ODM, Århus.
25. marts: 
Temamøde. Kvalitet i undervisningen. 
Skoletjenesten København.
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7. maj: 
Workshop. Samarbejde om nye undervisnings-
tilbud. Danmark bliver til. Lejre.
12. maj: 
Dialogmøde om suveræne skoler på vej. 
Lejre Kommune.
10. juni: 
Introduktionsdag. Udrulning af Kulturstier. 
Kultur og Fritid - Frederikssund Kommune.
17. august og 7. september: 
Åben Skole. Tillægsmodul til Museumsunder-
visningsuddannelsen. ODM. København.
4. september: 
Temadag. Museumsundervisning for børn 
med særlige behov. Storm P- museet. 
Frederiksberg.
8. september: 
Minikursus for praktiklærere. 
Læreruddannelsen. UCSJ. Roskilde.
22. september: 
Læringsdag, Sanselig Sprogstimulering, 
J. F. Willumsens Museum, Frederikssund 
Museum, UBK - Frederikssund Kommune.
28. september: 
Brug I Pad i din undervisning. 
UCSJ. Vordingborg.
8. oktober: 
Studiegruppe. Fælles mål og undervisning 
i eksterne læringsmiljøer. Kultur og Skole-
tjenesten. Vordingborg.
28. oktober: 
Temadag. Museers samarbejde med ældre-
sektoren. Storm P-Museet. Frederiksberg.
5. november: 
Historie i udskolingen. UCSJ. Slagelse.

13. november: 
Kulturstier. Midtvejsstatus og kulturformidling 
i børnehøjde. Kultur og Fritid. Frederikssund 
Kommune.

Annemette Birk Lund
24.august- 4. september: 
Studietur til Brasilien, IBRAM-kultur-
samarbejdet under Slots – og Kulturstyrelsen.
20.-22.september: 
Studietur, London.

Jacob Westergaard Madsen
22. januar: 
Kulturministeriets og Undervisningsministeriets 
konference om Den Åbne Skole, København.
23. januar: 
Kick off seminar, Research Network for 
Studies in the Curatorial, København.
9.-11. marts: 
Internationalt formidlingsseminar: 
Why Museums? ODM, Århus.
18.-19. marts, 27.-28. april, 26.-27. maj: 
Projektlederuddannelse (modul på Den 
Offentlige Lederuddannelse, Point of View). 
24. august- 4. september: 
Studietur til Brasilien, IBRAM-kultur-
samarbejdet under Slots – og Kulturstyrelsen.
6. november: 
Museum 2030, RUCMUS-seminar. 
Vikingeskibsmuseet.
 
Marie Abel Hesse
20.-21. september: 
BIMUS-studietur ang. Børnekultur. 
Stockholm.
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Anna Zieler
20.-21. september: 
BIMUS-studietur ang. Børnekultur. 
Stockholm.

Nikolaj Lindegaard Helms
11. marts: 
Nå jeres målgrupper effektivt med Facebook. 
KForum, København.
16. juni: 
Hvor godt kender du dine besøgende? 
Advice, København.
19. juni: 
Deltagerism. ARKEN Museum for Moderne 
Kunst.

Frida Hjaltested
5.november: 
”Din digitale fremtid – KS Dagen 2015”. 
Kommunikation og Sprog, København.

Camilla Jul Bastholm
23.-24. april: 
Kontamineret kulturarv. Pesticider på 
museum. ODM/KEP, Varotv.
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Mette Høj
20.-22.september: 
Studietur, London.
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Rikke Lorentzen
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Tom Christensen
11.-13.april: 
Studietur udstillinger, Amsterdam.
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Gunvor Christiansen
13. januar: 
Fund- & Fortidsminder. 
Kursus, Kulturstyrelsen.
9.-11. marts: 
Internationalt formidlingsseminar: 
Why Museums? ODM, Århus.
23. august: 
Considering Exhibitions. Nationalmuseet.
6. oktober: 
Museum 2030 – Genstande, 
udstillingskoncepter og kerneopgaver. 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Bo Jensen
11. juni: 
Fund- & Fortidsminder. Kursus, 
Kulturstyrelsen.

Ole Kastholm
20. februar: 
Stof til eftertanke – rekonstruktioner af 
vikingetidens dragt. Seminar, Københavns 
Universitet.
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Nedtagning af elementer 
fra Ayasofya Moskeen til 

museets samling.
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6. marts, 16. juni og 30. oktober: 
Dialogmøder om Danefæadministration. 
Nationalmuseet.
11.-13.april: 
Studietur udstillinger, Amsterdam.
16.-18. april: 
XV Nordic TAG 2015. Konference, 
Københavns Universitet.
7. maj: 
Uddeling af Westerbyprisen. Nationalmuseet.
16.-18. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.
2.-4. december: 
Vikings: Beyond Boundaries. Konference, 
Universitetet i Oslo.

Cille Krause
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.
19. november: 
Pleje af gravhøje. Møde, Moesgård Museum.

Katrine Ipsen Kjær
8. maj: 
Vikinger i Baltikum. 34. tværfaglige vikinge-
symposium. Københavns Universitet.
11. juni: 
Fund- & Fortidsminder. Kursus, 
Kulturstyrelsen.
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Jesper Langkilde
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Julie Nielsen
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Claus Rohden Olesen
11. juni: 
Fund- & Fortidsminder. 
Kursus, Kulturstyrelsen.

Palle Ø. Sørensen
6. marts, 16. juni og 30. oktober: 
Dialogmøder om Danefæadministration. Natio-
nalmuseet.
20.-22.september: 
Studietur, London.
24. september: 
Seminar om Palisade- og systemgravsanlæg. 
Bornholms Museum.
16.-17. november: 
Kulturhistorisk, naturhistorisk og kunstfagligt 
orienteringsmøde. Kolding.

Laura Maria Schütze
15. januar: 
Årsmøde i Nyere Tids Netværk, ODM, Holbæk.
23. januar: 
Mindesmærker i dag – Mellem kollektiv 
tabshistorie og nye kunstneriske strategier, 
København, arrangeret af KØS.
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6. februar: 
Studietur, Moesgaard Museum, Århus.
24. marts: 
Studietur, Kulturen i Lund og Lunds 
Universitets Historiska Museum, Lund.
8.-9. april: 
Light Cultures. New Technologies, Aesthetics 
and Climate Policies (konference), RUC.
11.-13.april: 
Studietur udstillinger, Amsterdam.
 
Naomi Pinholt
15. januar: 
Årsmøde i Nyere Tids Netværk, ODM, Holbæk.
6. februar: 
Studietur, Moesgaard Museum, Århus
9.-11. marts: 
Internationalt formidlingsseminar: 
Why Museums? ODM, Århus.
11.-13.april: 
Studietur udstillinger, Amsterdam.
10. juni: 
Introduktionsdag Kulturstier, Kultur og Fritid - 
Frederikssund Kommune.
22. september: 
Læringsdag, Sanselig Sprogstimulering, 
J. F. Willumsens Museum, Frederikssund 
Museum, UBK - Frederikssund Kommune.
19. oktober: 
Læringsdag, Sanselig Sprogstimulering, 
J. F. Willumsens Museum, Frederikssund 
Museum, UBK - Frederikssund Kommune.

Lene Fredtoft
9.-10. marts: 
Grundkursus i Excel, Teknologisk Institut 
og Årstemakursus hos Multiløn Erhverv/
Bluegarden.
8. december: 
Årstemakursus, Multiløn Erhverv/Bluegarden.

Mia Ramsing Jensen
24. august: 
Seminar om digital strategi og digital 
formidling. Museum Østjylland og MMEX.
6. november: 
Museum 2030, RUCMUS-seminar. Viking-
skibsmuseet.

Anders Jensen:
26. november: 
Elementær brandslukning, RMG, Valby.
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